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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 
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Kırkdördüncü Birleşim 

9.2.1963 Cumartesi 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Gsçen tutanak özeti 50:52 
2. — Gelen kâğıtlar 52:53 
3. — Yoklamalar 53,54,75,91,92,99 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 54 
1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'in, S Şubatta Irak'ta cereyan eden 
olaylar hakkında demeci 54:55 

5. — Görüşülen işler 
1. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümle
rin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ile 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun geçidi 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Hükümet
çe hazırlanan kanun tasarıları ve Maraş 
Milletvekili Hasan Fehmi Evliya Jile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibralhimoğlu,-
nun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin lilgası ve yeni hüküm
ler ihdasına dair kanun teklifi, Adana 
Milletvekili Kemal ıSarıibrahimoğlu'nun, 

55 

Sayfa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesiinin tadili hakkında kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Ca-
vit Tevfi'k Okyayuz ve 51 arkadaşının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun .bâzı 
maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ih
dasına daiir Zirai Vergi Kanunu teklifi, 
Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğ-
lu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanaınu teklifi, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3 1 . 
12.1960 tarlih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet 
Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozca-
lı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 64 ncü maddesinlin 1 ve 5 numaralı 
bentlerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nın, 193 sayılı, Gelir 
Vergisi Kanununun '5 ve 7 ncii maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 31.12 .1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa ek hlir madde ile 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 



Sayfa 
'teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, '2/90, 
2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. Sayısı : 49) 55:90 

2. — (5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerlinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı 'hükümler eklen-

Sayfa 
meşine dair kanun tasarısı ile Kayseri Mil
letvekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşı
nın, 6422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
daJir ikamın teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) 90:98 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas 

Milletvekileri Güner Sarısözen, Cevad Odyak-
nıaz ve Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, Mil
letlerarası andlasmaların yapılması, yürürlüğü 
ve yayınlanması ile bâzı andlasmaların yapılma
sı için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hak
kında kanun tekliflerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkındaki kanun teklifini incelemekle görevli 
(Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarınca seçilmiş 
üyelerden kurulu) Geçici Komisyona havalesine 
dair önergesi kabul olundu. 

168 sayılı Kanunun Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir da
ha görüşülmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu ve kanunun ilgili komisyon
lara havale edildiği bildirildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmesine devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ağrı 
Mekki Keskin Rıza Polat 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 
193 sayılı. Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının görü
şülmesine devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Üçüncü Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından saat 19,30 da toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan 
aşkanvekili 
fekki Keskin 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Dördüncü Oturum 
Yrapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından 9 . 2 . 1963 Cumartesi günü 
saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 

Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar ilçe ol
maması sebebine dair, sözlü soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/551) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Çftlışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/552) 

3. •— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'nin, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 

. affının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/553) 

4. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, T. 
O. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye .'kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/554) 

5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması ge
reken sağlık memurları «tekâmül kurslarına 
dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/555) 

6. •— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışa
rak düşen tayyare olayına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma ve Ulaştırma Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/556) 

Yazılı sorular 

1. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Ali Doğan ve arkadaşları tarafından Konya'da 
kurulan ve sonra İstanbul'a nakledilen Göksu 
Maden Şirketine dair yazılı soru önergesi, Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/250) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, partizanlık yaptığı ve haksız gelir 
temin eylediği söylenen Emirdağı Ceza Hâki
mi hakkında bir tetkikat yaptırılıp yaptırıl
madığına dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/251) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, son olarak ihdas edilen veya münhal 
bulunan noterliklere tâyin için kaç kişinin 
müracaat eıçiğine ve kimlerin tâyin edildiğine 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/252) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Turizm Bankası İdare Meclisi âza-
lığma tâyin edileceklerden ne gibi nitelikler 
arandığına dair yazılı soru önergesi, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/253) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Turizm Bankası tarafından işletilen 
ne gibi tesisler olduğuna ve bunların nerelerde 
bulunduğuna dair yazılı soru önergesi, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/254) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 1962 yılı Bütçe Kanununun 636 ncı 
muhtelif turizm teşekküllerine yapılacak yar
dım bölümüne 'konulan ödenekten hangi der
neklere ve ne miktar yardım yapıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/255) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Haziran 1962 ayından bu yana Baka
nın yurt içi seyahatleri için yolluk alıp alma
dığına dair yazılı soru önergesiı Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/256) 

8. — Mala.tya Milletvekili Halit Ziya Öz
kan'ın, Eılbistan ile Darende ilçeleri arasında 
bulunan ve çok dar olan yolun 1963 yılında 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/257) 

9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
15 Ekim 1961 tarihinden itibaren kaç orman 
bakım memurunun görevinden alınmış olduğu
na dair yazılı so.ru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/258) 

10. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı ilinde 1963 bütçe yılı içinde yapılacak 
Devlet yatırımlarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/259) 

11. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde 1963 bütçe yılı içinde 
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yapılacak Devlet yatırımlarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/260) 

12. — Sakarya Milletvekili Mıısl'ihittin 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Cumhurbaşkanı tarafından geri gön

derilen Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, X ucu dönem 
T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına 
ait tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilme
siyle ibu (borçların 10 yıl taksite ıbağlanrnasına 
dair kanım teklifi (2/426) (Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, gayrimenkule tecavüzün define dair 5917 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu 
kanunun tatbikinden doğan suçların ve ceza
ların affına dair kanun teklifi (içişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

Raporlar 
3. —• 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ına Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (Gündeme) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) 
[Dağıta tarihi : 9 . 2 .1963] 

4. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma) Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/324, C. Senatosu 1/153)' (Günleme) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 69, C. Senatosu S. Sa
yısı : 21) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

5. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 
82, C. Senatosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma tari
hi : 9 . 2.1963] 

6. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe 

Gürer'in, Sakarya ilinde 1963 bütçe yılı için
de yapılacak Devlet yatırımlarıua dair yazı
lı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/261) 

KÂĞITLAR 

kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (Gündeme) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

7. — İstanbul eknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 1/154) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 68,. C. Se
natosu S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi: 9.2.1963] 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 71, C. Se
natosu S. Sayısı : 24) [Dağıtma tarihi 9 . 2 . 
1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 70, C. Se
natosu S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, 
C. Senatosu 1/160) (Gündeme) (M. Meclisi S. 
sayısı : 72, C. Senatosu S. Sayısı : 25) [Dağıt
ma' tarihi : 9 . 2 . 1983] 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

i Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
i Meclisi 1/336, C, Senatosu 1/159) (Gündeme) 
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M. Meclisi B : 44 
(M. Meclisi S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumlhuri-
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (Gündeme) (M. Meclisi S, Sayı
sı : 74, C. Senatosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 2 . 1963] 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163> 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 75, C. Sena
tosu S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/326, 
C. Senatosu 1/165) (Gündeme) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 76, C. 'Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

9 . 2 . 1963 O : 1 
15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları teskere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 77, C. Se
natosu S. Sayısı : 30) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1963] 

16. — Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 67, C. Sena
tosu S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi: 9 . 2 . 1963] 

17. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) (Günde
me) (M. Meclisi S. Sayısı : 81, C. Senatosu S. 
Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, 131 üye mevcuttur, 

toplantı nisabı hâsıl olmadığından saat 11 de 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 10,20 



İ K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake* 
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. -— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin9 -
in, 8 Şubatta Irak'ta cereyan eden olaylar hak
kında demeci 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı gündem 
dışı söz almışlardır, buyurun, efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

8 Şubat 1963 günü erken saatlerden itiba
ren, ilk olarak Bağdat Büyükelçiliğimizden ve 
daha sonra diğer kaynaklardan Bağdat'ta bir 
ihtilâl hareketi olduğu haberleri duyulmuş ve 
Hükümetiniz derhal hâdiseleri yakından ve 
dikkatle takibe başlamıştır. 

Dün sabah ilk gelen haberlerde, Başbakan 
Abdülkerim Kasım'm öldürüldüğü, memleketin 
idaresini Hava Albayı Abdülkerim Mustafa 
Başkanlığında İhtilâl Komitesinin ele aldığı, 
Kasım İdaresi sırasında, Silâhlı Kuvvetlerde 
yüksek mevkileri işgal eden on sekiz general ve 
yüksek subayın emekliye ayrıldığı ve kendile
rinin ihtilâl kuvvetlerine teslim olmalarının is
tendiği, bunlar mey anında Genelkurmay Baş
kanı ve Umumi Vali General Ahmet Salih Abdi 
ile Yardımcısı General Ali Galip Aziz ve eski 
Halk Mahkemesi Başkanı Albay Mehdavi'nin 
de bulunduğu bildirilmiştir. Kasım'm öldüğü 
henüz katî surette teeyyüt etmiş değildir. 

İhtilâl Komitesi tarafından neşredilen teb
liğlerde ihtilâlin hedefi olarak canilerin ortadan 
kaldırılması, milletin, vatandaşın gasbedilen 

mallarının ve hürriyetin iadesi gösterilmiş, Bir. 
leşmiş Milletler Yasasına sadakat, izhar edile
ceği, sömürgeciliği ortadan kaldırmak üzere 
girişilen mücadelenin destekleneceği, petrol 
haklarına riayet edileceği ifade olunmuştur. 

Dün sabah Bağdat'ta başlıyan ihtilâlin ba
şındaki Albay Abdülkerim Mustafa'nın bir ha
vacı olması ve hareketin Habbaniye'deki Hava 
Kuvvetleri tarafından Kasım'm ikamet ettiği 
Millî Savunma Bakanlığının bombalanması ile 
başlaması, bu hareketin, Hava Kuvvetlerinin 
liderliği altında, bâzı ordu subay ve birlikleri 
ile müştereken, büyük kısmı Baas Partisi par
tizanı, genç subaylar tarafından yapıldığını gös* 
termektedir. 

İhtilâle Hava Kuvvetlerinin yanında, tank 
birlikleri de geniş ölçüde katılmış, fiilî muka» 
vemet Millî Savunma Karargâhı ile bâzı birlik
ler tarafından yapılmış ve Millî Savunma Ka
rargâhının, dün akşam geç vakit ihtilâlciler ta
rafından bir miktar zayiat verildikten sonra 
ele geçirilmeye başlandığı öğrenilmiştir. 

Fakat bu sabah Büyükelçiliğimiz o mmta-
kadan silâh seslerinin el'an işitilmekte olduğu
nu bildirmiştir. 

Fiilî mukavemetin sona ermesini mütaakıp, 
dün gece yarısı neşredilen resmî tebliğlerle bir 
Millî Komite teşkil olunmuş ve bunu Silâhlı 
Kuvvetler Başkumandanını, teşriî ve icrai kuv
vetle Cumhurbaşkanını seçme salâhiyeti tanın
mış, Kasım idaresi zamanındaki Hâkimiyet 
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Meclisi Reisi ve azaları ile Irak Silâhlı Kuvvet
ler Kumandanı azledilmişlerdir, 

Millî Komite tarafından neşredilen 17 nu
maralı Tebliğ ile, Abddüsselâm Arif, intikal 
devresinin sonuna kadar Cumhurbaşkanı se-
(;ilmiştiı*. 

Kendisi, 14 Temmuz 1958 İhtilâlini Kasım'la 
beraber hazırlayıp başaranlar arasında olup, 
Irak'ın Mısır'la birleşmesini temsil eden ce
reyanın zimandarları arasında olduğu bilin
mektedir. 

Millî Komite, altı subay ve on beş sivilden 
müteşekkil bir kabinenin kurulduğunu ilân et
miş bulunmaktadır. 

Yeni Irak Hükümetinin, milliyetçi sosyalist 
bir temayül gösterdiği, Nasır taraftan ele
manların geniş ölçüde desteğine haiz bulunduğu, 
ilk aldığı kararların komünist cereyanlarına karşı 
bir hareket şeklinde göründüğü, memleketteki 
azınlıkları tatmin edebilecek şekilde ifadeler 
kullandığı dikkati çekmektedir. İhtilâlciler 
kendilerini Arap milliyetçileri olarak ilân et
mişlerdir. Bu tâbir Irak'ta, Nasır taraftarlığı 
mânasına gelir. Nitekim radyo Nâsır'a taraf
tar neşriyat yapmaktadır. 

Irak'taki vatandaşlarımızın durumunu da 
yakinen takjbeden Hükümetiniz şu ana kadar 
bunlar arasında can kaybı olduğuna dair bir 
haber almamış bulunmaktadır. Irak'ta yaşı-
yan soydaşlarımızın durumu hakkında henüz 
bh* haber almış değiliz. Kendilerinin can ve 
mal kaybına uğramamalarına büyük önem at
fettiğimizi huzurunuzda bilhassa belirtmek is
terim. 

Hükümetinizin bölgemizde huzur ve istik
rarın muhafazası hususunda ne kadar titizlikle 
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durduğu yüksek malûmları bulunmaktadır. 
Bu itibarla, Irak'taki hâdiselerin kendisi ile 
tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz Irak mil
letinin nef'ine ve bölgemizin huzur ve sü
kûnuna uygun bir şeUdcle nihayetlenmesini ve 
bu milletin lâyık bulunduğu refaha kavuşma
sını samimiyetle temenni etmekteyiz. Hâdisele
rin ihtilâta yol açmaksızın halledilmesi en 
büyük arzumuzdur. (Alkışlar.) 

Bu sabah gelen yeni bir telgraftan Nâsır'la 
yeni Irak Cumhurreisi arasında tebrik ve te
şekkür teati edildiğini öğreniyoruz. Bu da 
yeni rejimin ilk olarak Mısır tarafından ta
nındığına alâmet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı huzu
runuzda bilhassa belirtmek istiyorum. 

Bâzı ajanslar, tarafımızdan Irak ihtilâlin
de şunun veya bunun parmağı bulunduğu tar
zında beyanatta bulunduğumuzu işaa etmişler. 
Bir ihtilâlde, şu veya bu istikâmette temayül
ler belirebilir ve bu temayüller üzerinde de 
herkes tahminlerde bulunabilir. Fakat şurasını 
kesin olarak söyliyebilirim ki, tarafımızdan hiç 
kimse, hiçbir memleket hakkında İtham edici 
bir tek söz söylenmiş değildir. 

Müşahede buyurıüacağı veçhile şimdiye ka
dar arz ettiğim haberler, durumun henüz katî 
bir vuzuha erişmediğini gösteıinektedir. An
cak, Yüksek Meclisimizin yakın ilgisini bildi
ğim için, 'elimizdeki malûmatı bu sabah sizlere 
arz etmekte lüzum ve fayda gördüm. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Umumi alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılmas-ı 
hakkında kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nei maddesinin deiğştirilmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma-
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 193 sa-
yn Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 
hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu tek
lifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih 
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ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ncü madedsinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin deiğgirilmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı'mn 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 
ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tekifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 
arkadaşının, 31 , 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici 
bir m&dde eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/l£, 
2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. 
Sayısı : 49) (1) 

BAŞKAN — 47 nci maddede kalmıştık. 
Maddeyi okuyoruz. 

MADDE 47. — Aynı kanunun 93 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile reisi 'beyanı 
Madde 93. — Tam mükellefiyette, eşlerin 

ve velayet altındaki çocukların yıllık beyan
name ile bildirmesi icabeden gelirleri (Me
denî Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır 
olmak üzere, ayrı yaşıyan eşlerin gelirleri ha
riç) aşağıdaki esaslara göre aile reisi tarafın
dan tek beyanname ile bildirilir. 

1. Eşlerin ve çocukların her birinin geli
ri beyannamede ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca 
imzalarlar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün gelir
ler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve 
bu toplam üzerinden vergi aile reisi namına 
tarh olunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isa
bet eden vergi kısmından veya bunlara te
kabül eden cezalardan sorumludur. Verginin 
eşlere isabet eden kısımları, bunların aile ge
liri içindeki hisseleri nisbetinde hesaplanır. 

Anonim ve limitet şirketlerden alman kâr 
hisseleri ile komanditerlerin komandit şirket
lerden aldıkları kâr hisseleri hariç olmak üze
re, eşlerin ve çocukların aşağıda yazılı irat-

(î) 49 8. Sayılı basmayazı 7.2. 1963 tarihli 
42 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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lan hakkında yu'karki hükümler uygulan
maz : 

1. Karı koca arasında mal ayrılığı usu
lünün cari bulunması halinde, karının, evlen
meden evvel mevcut veya evlilik esnasında 
miras veya vasiyet yoliyle iktisabettiği mal
lardan dolayı sağladığı menkul ve gayrimen
kul sermaye iratları (evlenmeden evvel ko
cadan veya kocasının yardımı ile başkaların
dan iktisabedilen mal ve hakların iratları ha
riç) ; 

2. Çocukların üçüncü bir şahıstan miras 
veya vasiyet yoliyle iktisabettikleri mallar
dan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimenkul 
sermayo iratları; 

3. Karı ve çocukların 1 . 1 . 1947 tari
hinden evvel iktisabettikleri mallardan dola
yı sağladıkları menkul ve gayrimenkul serma
yo iratları. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında; aile 
reisi, eşler için koca, çocuklar için baba, ba
ba ölmüş veya velayeti nez'edilmişse anadır. 

Çocukluk hali bu kanunun 33 ncü maddesi 
hükmüne göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun, Sayın Evliya. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh
terem arkadaşlar, (aile reisi beyanı) başlığı al
tındaki 93 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında şöyle 
deniyor : «Beyannamede gösterilen bütün gelir
ler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve bu 
toplam üzerinden vergi aile reisi namına tarh 
olunur.» 

Bu ibare alâkalı şahıslar nezdinde birçok tef
sirlere yol açmaktadır. Bilhassa hâkim sınıfı 
nezdinde. Gelirlerin birleştirilmesi tâbirinden, 
hâkimin aldığı ödenekle maaşının birleştirilerek 
eskiden olduğu gibi ayrı ayrı tarh edilip vergi 
tahsili yolunun terk edildiği ve şimdi müterakki 
vergi sistemine giderek memurun alacağı yüzde 
15 maaş zammından gayri eline geçen miktar
dan daha da aşağı düşeceği şekilde tefsir edil
mektedir. Halbuki bilhassa bu memur sınıfı be
nim kanaatimce beyannameye tabi değildir. Bu 
bakımdan hâkim sınıfının ödeneğiyle maaşının 
birleştirilmek suretiyle bunların daha fazla ver
gi vermesi mevzuubahsolmamak lâzımgelir. 

Şimdi ben salahiyetli Maliye Vekilinden ve
yahut onun temsilcisinden istirham ediyorum; 
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bu kanunda veya bu maddede hâkimlerin aldık
ları ödenekleri, maaşları ile birleştirmek sure
tiyle, eskiden aldıkları ellerine geçen paralar
dan yüzde 15 de ilâve yapıldıktan sonra bugün 
daha az bir para geçecek mi, geçmiyecek mi? 
Bunun tavzihini Hükümetten istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın llyas Seçkin. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, yine bugün de Ferid Melen ar
kadaşımız resmî vazife dolayısiylc burada bulu
namadılar. Bu sebeple suale ben arzı cevap 
edeceğim. 

Halen hâkimlerimizin aldıklari asli maaşları 
mukabili aylıkları ile hususi bir kanunla almak
ta oldukları tazminatlar ayrı ayrı bordrolarda 
ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Aile "reisi beya
nı ile bunun ilgisi yoktur. Mevcut mer'i tatbikat 
bundan sonra da aynen devam edecektir. 

Bu hususta Hasan Fehmi Evliya arkadaşımın 
tereddütlerine mahal yoktur. Tavzihan ve Hü
kümet adına arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Ahmet Savrıın. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, karı koca gelirlerinin aile reisi üze
rine toplanarak vergi tarh edilmesi, fazla vergi 
almak esasına istinadeder ki, aileye de daha 
ağır bir yük tahmil etmektedir. Ayrı ayrı gelir
lere vergi tarh edildiği takdirde, takdir buyu
rursunuz ki, ailenin vergi nisbeti bakımından 
yükü biraz hafifliyeeektir. Bizim Medeni Kanu
numuz mal ayrılığı hukukunu kabul ettiği hal
de, vergi tarh ederken birleştirmek suretiyle 
aile reisi adına vergi tarhı bu hukuka da ay
kırı düşmektedir. Kaldı ki, yabancı memleket
lerin birçoklarında, bilhassa isviçre'de mal bir
leşimi bahis mevzuu olduğu, yani bizdeki Me
deni Kanunda olduğu gibi mal ayrılığı hukuku 
kabul edilmediği halde, vergi tarh ederken 
aileyi ayrılarak vergi tarh edilmektedir."* Bu da 
aile yükünü hafifletmek esasına istinadetmekte-
dir. 

Bununla beraber ailede, karı - kocanın nam
larına ayrı malın birleştirilerek aile reisi adına 
vergi tarhı, Anayasamızın da ruhuna aykırı düş
mektedir. 

Madem ki, hukııkan karı - koca, bizim Me
deni Kanunumuzda mal sahihi olma ba'kkını 
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haizdir ve bu esas kabul edilmiştir, bunun bir
leştirilmek suretiyle (yalnız alile reisinin adına 
vergi tarhı her 'halde Anayasamızın ruhuna 
uygun değildir. 

Nitekim, Almanya'da 'da daha bundan 10 
küsur sene önce hu mevzua istinaden, birleş
tirmek suretiyle vergi tarhı yapılmakta iken, 
Anayasa Mahkemesinle yapılan bir itiraz neti
cesinde, mahkeme bu itirazı kabul etmiş ve bu 
esas da terk edilmiştir. Hattâ bâzı memleket
lerde aile yükünün vergi tarhı bakımından 
hafiflemesi için, ailedeki karı - koca gelıirini 
birleştirerek ikiye bölmek suretiyle vergi tarh 
edilmektedir. Bunun .sebebi de misbetleri, birisi
nin yüz, diğerinin 50 olduğu zaman birleştirme 
yolu ile bu verginin yetmişbeşere düşürülmesi 
suretiyle vengi tarhı aileye daha az 'vergi tah
mil etmektedir. Bâzı .memleketlerde daha da 
ileri gidilerek gocuklar yarım telâkki edilmek 
suretiyle aile reisinin, karının ve iki çocuğu 
da bir farz edilerek ona göre taksim ıyapmak 
suretiyle ailenin vengi külfeti azaltılmakta ya
ni vengii tar/hı üçe veya 4 e bölünmektedir. Bi
naenaleyh bizim Gelir Vergisi sistemimizde bu 
aile reisi üzerine tatbikat, arz ettiğim bususl ar
dan dolay, hem aileye daha geniş 'külfet Jah-
mil etmektedir -ve hem de Anayasamızın ruhu
na aykırı düşmektedir. Kaldı ki, bu, 1947 yı
lma kadar karının haricen iktisabettiği malı 
aile namına vergilendirdiği halde, 1947 den son
ra iktisabettiği malı birleştirmek suretiyle ver
giye esas tutmaktadır. Bu bir muvazaa endişe
sinden doğmaktadır. Ama bu ımuvazaa endişe
sinden, mütevellit, hukuki bir 'hususa da riayet 
etmemek caiz değildir. Bu itibarla bu hükmü 
bendeniz değiştirilmek suretiyle, aile reisinin 
veya karının malları üzerinden ayrı ayrı ver-gi 
tarhını daha muvafık bulmaiktayım. 

Komisyondan ricam; bunu gerialsın ve bu 
şekilde ayarlasın. Eğer Yülosek Heyetiniz tas-
vib ederse. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Efendim, bu mad
dede tasarı ınikst bir müessese huzurunuza ge
tirmiştir. Karma esas kabul edilmiştir. Nitekim 
biraz evvel lokundugunda muttalii olduğunuz 
gibi aile fertlerinden karının evlenmeden ev
vel sahibolduğu ve beraberinde getirdiği mal-
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lann gelirleri aile reisimi 'beyanı içinde birleş-
tirilmemektcdir. Yine eşin evlendikten sonra 
veraset suretiyle intikal ettirdiği mallar koca
nın 'malları ile tevhidedilmemaktedir. Aynı şe
kilde çocukların, veraset veya vasayet suretiy
le iktisaibettikleri malların gelirleri de aile re
isinin igelirleri -arasında birleştirilmek suretiy
le vergiye tabi tutulmayacaktır. Yeni tasarının 
getirdiği bu sistem, memleketin tarihî gerçek
lerine de uygun bir vsistemdir. Kaldı ki, biraz 
ovvel konuşan hatibin sözlerinin sonunda ifa
de ettiği gibi, (hakikaten evlendikten sonra aile 
gelirlerinin tevhidedıil'memesi halinde türlü mu
vazaa yollarının açılacağı ve .geniş mikyasta 
vergi kaçakçılığı imkânlarının tecrübe edilece
ği bir vakıadır; 

Şunu hemen ilâve etme'k isterim ki, aile irat
larının tevhidedilmemesini kabul eden memle
ketlerde de, aysıca 'gelir vergileri dışında ser
vet vergileri vardır. Bizim memlöketlimizde ser
vet vergisi olmadığı malûmunuzdur. (Bu itibar
la bu maddenin laynen kabulünü yüksek Heye
tinizden istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo.-
rum*.. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Bir tâdil 
önergesi takdim edeceğiz efendim... 

BAŞKAN — Bir tâdil önergesi verilmiştir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Karı - kocanın mallarının birleştirilmek: su* 

retiyle vergilendirilmesi Anayasa ve Medeni 
Kanun (hükümlerine aykırıdır. 

Karı ve kocanın mallarından dolayı ayrı 
ayrı vergilendirilmesinin oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Adana 
Ahmet Savrun 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Seçkin. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK. BA

KANI İLYAS ıSEÇKÎN (Ankara) — Pek muh
terem. arkadaşlarım, 1950 senesinden 'beri ha
kikaten iyi 'bir şekilde tatbik edilmiş <olan aile 
reisi beyanı müessesesi, bu tâdil tasarısında 
manzurunuz olduğu üzere iyemden >aynı hüküm
lerle ihdas edilmektedir. Birleştirme imkânları 
çok daraltılmıştır ve her hangi bir şekilde ver
gi ziyama sebebiyet vermek maksadiyle yapı-
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lacak harekete mâni olmak şeklinde bir emni
yet tedbiri olarak düşünülmüştür, öyle tahmin 
ediyoruz ki, Sayın Ahmet Savrun arkadaşımı-

: zın Anayasaya aykırıdır, şeklindeki mütalâa-
İ lan sureti katiyede bahis konusu alamaz. 
i Türkiye'nin geleneklerine uygundur. Aile reisi 

Türkiye'de gelire ıkazanea sahibolan ve onu flii-
; len sarf eden aile reisidir. Geleneklere uygun 
i lolarak, Gelir Vergisi Kanunumuz aile relisi be-
: ıvannamesi altında (velayetinde bulunan çocuk-
\ larla, eşlerin (gelirlerini birleştlirilmeyi hedef 
; tutmaktadır. 
i Muhterem arkadaşlar, modern vergicilikte 

bâzı memleketlerde parçalamaya temayüller ol-
! duğu hakkındaki beyanlarına arzı cevap etmek 
i isterim. Filhakika bu cereyanların başladığı 
j memleketlerde ailenin bütün fertleri gelir sahibi

dir, bir İkincisi de oralardaki vergi nispetleri 
bizimkiyle kıyaslanamıyacak derecede yüksek
tir. Binaenaleyh Sayın Ahmet Savrun'un, bu
yurdukları varidolamaz. 

Şimdi zaten evlenmeden evvel kan - kocanın 
sahiboldukları mülklerinin gelirleri birleştiril-
memektedir, bir. Evlilik birliği teşekkül ettik
ten sonra vaziyet miras yolu ile intikal edecek 
gayrimenkullerin gelirleri sureti katiyede birleş-
tirilmiyecektir, iki. Bu iki tedbir, bu muafiyet, 
zaten muvazaa ile değiştirilemiyecek olan hal
lerdir. Bunların birleştirilmesine tasarı lüzum 
görmemiştir. Zaten, 1950 den beri tatbik edilen 
usul de budur. 

Bizim cemiyetimizin bünyesi buna alışmıştır. 
Binaenaleyh, bahis konusu edildiği şekilde, 
«Anayasaya aykırıdır, Medeni Kanuna aykm-
dır» gibi sözlerle bu muvaffakiyetle tatbik edil
miş, alışılmış müessesenin kanundan çıkarılması
na taraftar değiliz. Encümen geri alsm diye ifa
de buyu iniyorlar. Bu, yalnızca takrir sahibinin 
muhalefeti ve diğer bütün azayı kiramın ittifa-
kiyle kabul edilmiştir. Tasarının aynen kabulü
nü ve önergenin reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Arif Hihmet Güner 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Müsaade 

ederseniz bir sual soracağım. 
, Evvelden karı tarafından elde edilen mal ev

lendikten sonra satılırsa o satıştan elde edilecek 
gelir miktarı ne olacaktır?. 

HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BAKA
NI İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Birleştirileeek-

I tir. Daha evvel miras yoliyle intikal eden gayri-
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menkul satış bedeli midir, nedir? Bilinmez. Ev
lilik birliği teşekkül ettikten sonra iktisabedi-
len gayrimenkul gelirleri genel olarak birleştiri
lecektir. 

BAŞKAN — Muammer Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Pek muh

terem arkadaşlar, bu madde sebebiyle şahsan 
vergiye tabi olan bir arkadaşınızım. Eşim öğret
men olduğu için bu maddeye göre vergi vermem 
icabediyor. Ancak Ahmet Savrun Bey alınma
sınlar. Bu tadil teklifi kabul edildiği takdirde 
»Sayın Maliye Vekili 20 bin civarında bir mü
kellefin zirai gelirden vergiye tabi olacağını ifa
de etmişlerdi. 

Şimdi bu tadil teklifi kabul edildiği zaman 
bir ziraatçi ailenin eşi ve çocukları nazara alın
dığı takdirde, farz edelim ki, beş kişidir bu aile, 
ayrı ayrı gelirleri nazara alınacağı için muafi
yet haddi bir aile için 250 bin liraya kadar yük
selecektir ki, o takdirde bu Zirai Gelir Vergisin
de 10 bin mükellef beş bine düşecekti;*. O bakım
dan gerçek kazançlardan vergi alamamak gibi 
bir duruma düşeceğiz. Onun için Vergi Kanu
nunu tatbik etmemek gibi, şurasından, burasın
dan koparmak gibi bir yola gitmiyelim arkadaş
lar. Reddini rica ediyorum. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Mede
ni Kanun hükümleri ne olacak, Muammer Bey? 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Burada 
Medeni Kanun hükümlerini ihlâl eden bir cihet 
yok ki. Mal ayrılığı ayrı mevzudur. 

Medeni Kanun hükümleri orada tatbik gö
rür, ihlâl edilmiş olmaz. Ama keseler ihlâl edi
lir beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim, Ah

met Savrun arkadaşımın bir hususta haklı oldu
ğunu zannediyorum. Hükümetin ve komisyonun 
izahını rica edeceğim. Bu bir misal ile olacaktır. 
1955 senesinde küçük bir kazada bir müessese 
doktorluğu yapan bir bayan meslekdaşım var
dı. Kendisi muayene açmamış, fakat müracaat 
ederek defter tutmuş. Kocası da müessesede me
mur. O zaman 1 100 liranın karşılığı 550 lira ma
aş alıyordu, kocası da 550 lira alıyor, ve vergi 
beyannamesi veriyor. Ben beyannameden üç ay 
sonra arkadaşımın hastalara bakmadığını ora
ya vardığımda öğrendim. Bunun üzerine se
bebini öğrendim, niçin hastalara bakmadığını | 
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sordum. Bana vergi beyannamesini 'gösterdi ve 
cevabı şu oldu; Benden yıllık beyanname iste
diler verdim. 'Benim yıllık kazancım 1 500 li
radır. Esasen maaşlarımızdan vergi alınmakta
dır. Burası küçük kazadır, karı - kocadan ver
giler alındığı halde beyannamede gelir miktarı 
arttığı için, karı - koca durumu dolayısiyle ve 
kadın da kanunen aile reisi olmadığı için eşim 
de beyanname verdi. 1 '550 lira vergi tarh et
mişler. Yani kazancım kadar vergi tarh edil
diğini beyan etti, bundan dolayı dışarıda ser
best meslek yapmadığını söyledi. Bunu 'ben 
evvelâ yanlış "bir muamele zannederek, Maliye
den sordum, muamelenin doğru olduğunu aile 
reisi kocanın kazançları birleştirildiğinden ge
lir nisbetin artmış olduğunu ve bu bakımdan 
kazancından fazla vergi verdiğini söylediler. 
Bayan doktor da; şu halde ben dürüstlük gös
terdim, muayenehane açmadığım Ihalde, serbest 
kazancım için defter tuttum. Ben, 1 500 lira 
kazandum. Buna rağmen ben bütün senede ka
zancım kadar fazla vergi lolarak ödedim, niçin 
çalışayım» diye bir esbabı mucibe gösterdiler. 
Bugün bu şekilde memur ıolup, serbest meslek
te de faaliyette bulunan karı - koca durumla
rında, vergi beyanları ayrı olmazsa bu şekil
de pek çok şikâyetlerin mevcudolduğu bir va
kıadır. IBu 'bakımdan Ahmet Savrun arkadaşı
mın hakları vardır. Şimdiki kanunda da eğer 
durum böyle ise, adaletsizlik Ortadan kalkmıya-
caktır. Komisyonun bu mevzu üzerindeki tav
zihini rica ederim. Aynı şekilde mi olacaktır? 
Bu şekilde vatandaşların vergi adaletsizliğine 
karşı bir nevi iğbirar duyarak kendi meslekle
rini dahi icra etmemeleri memleket hesahma 
kayıptır. Vergi sisteminde de 'hayret edilecek 
bir adaletsizliktir. Bu bakımdan Savrun arka
daşımızın hakkı vardır. Komisyon memleket 
gerçeklerini de düşünerek yapmak istiyor, iza
hını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, Hasan Erdoğan arkadaşımı
zın verdikleri misal gerçeklere uygun değildir. 
Bundan evvelki kanuna da uygun değildi, şim
diki metne de uymamaktadır. Şöyle ki: Aile 
reisi karısının kazançlarını, ayrı şekilde yıllık 
'beyannamelerinde ıbildirecektir. Kendisi sade-
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ce ücret aldığı için, bu ücretini dâhil etmez. 
Kadın, doktor, kocası ise sadece ücretli, raıaaş-
li bir işde ise, yani beyana tabi bir işde değil
se birleştirilmez. Çünkü kocanın aldığı ücret
ler, yıllık gelir 'beyannamesinde beyana tabi 
ücret değildir. Bunu düzeltmek isterim. Ol
muşsa bunu kaza mercilerinin düzeltmesi lâ-
zımgelirdi. Ama §u var : Eş 'hem ücretli ve hem 
de serbest meslek erbabı ise doktor alarak elde 
ettiği kazançlarla aynı eşin bu ücretleri birleş
tirilir. Kocanın ücreti yine Direştirilmez. 'Ta-
biatiyle kanunun hükmü icabı ibir insanın bir 
takvim yılı içerisinde çeşitli gelir 'kaynakların
dan elde ettiği yıllık geliri birleştirmesi bu 
madde ile zaten alâkalı değildir. Gelir Vergisi 
Kanununun ikinci maddesine göre, bir şahıs 
ücretlerini, ticari kârlarını, serbest meslek ka
zancı gibi çeşitli kaynaklardan elde ettiği ge
lirleri, bekâr da olsa, evli de olsa, reşit de ol
masa, zaten bir tek 'beyannamede, birleştirmeye 
mecburdur. Aile reisi beyanı ile ilgisi yoktur. 
Kadın doktor, aynı zamanda ücret erbabmdan-
dır, ücretiyle serbest meslek kazancını birleş
tirmesi lâzımdır. Onun, bu madde ile değil, 
toplamla ilgisi vardır. Çeşitli kaynaklardan el
de edilen gelirlerin 'bir beyanname altında bir
leştirilmesi zaruretinden ileri gelmektedir. Bu 
halde dahi, tekrar edeyim, kocanın sadece üc
retlerden ibaret olan gelirleri 'bu madde şümu
lüne girmez. Sebebi yıllık beyanname ile bil
dirmesi lâzımgelen gelirlerden değildir. Böyle 
bir İhata varsa kaza mercilerinin muhakkak dü
zeltmiş olduğuna inanıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ahmet ıSavrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümetin beyanından anlaşı
lıyor ki zaten miras yoluyla gelen haklarla 
1947 senesinden önce edinilen mallara karı -
kocada ayrı ayrı vergilendiriliyor. Şu halde 
madem 'ki ayrı ayrı vergilendirme bir 'husus 
için mümkündür, diğer esbabı mucibe hüküm
süz kalıyor. Hükümetin esbabı mucibesi şu: 
Memleketini realitesi göz önünde tutularak ka
rı - 'koca arasındaki malların ayrı ayrı vergi
lendirilmesi mümkün değildir. Halbuki miras 
yolu ile gelen haklarda ve 1947 den evvelki edi
nilen haklarda ayrı ayrı vergilendirmek müm
kün oluyor da, niçin bu esbabı mucibe ona teş
mil edilmiyor. Şu halde bu esbabı mucibe bu 
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hükümle kıymetini kaybediyor. Karı - koca 
için bir kısmî olarak ayrı ayrı vergilendirme 
kabul edildiğine göre bütün mallarda da bu 
mümkündür. 

İkincisi, bir muvazaadan bahsedilmektedir. 
Burada muvazaa ımümkün değildir. Muvazaa 
nasıl olacaktır? Meselâ bir adam malının bir 
kısmını 'karısına devredecektir, mülkiyetini ve
yahut bir fabrikatör fabrikasının yarısını, ge
lirinin yarısını. Bir defa hiç tahmin etmiyorum 
ki, cüzi bir vergi vermemek için, kendi mülki
yet hakkını karısına devretsin. Böyle bir şey 
varit değildir. Fakat vâki olsa dahi, vergiden 
malını kaçırmış olmuyor, sadece vergi nisbeti 
cüzi düşmüş oluyor. İki yüz bin lira değerin
deki bir mal ikiye bölününce yüzer bin liralık 
nisbette vergilendiriliyor. Bu da ailenin kül
fetini hafifletiyor biraz. Muvazaa bunun nere
sinde, vergiden kaçmak neresinde? 

Yine arkadaşlarıımdan birisi buyurdular 'ki, 
«bir çiftçi ailesinde mal taksim edilir.» Benim 
arz ettiğim husus, yalnız çiftçi 'ailelerine mün
hasır değil, bütün vergi mükelleflerine şâmil 
bir hükümdür. 

Sonra bunun çiftçi ile alâkası yoktur. Esa
sen küçük çocuklar bundan istisna edilmiştir. 
Çiftçinin büyük çocukları varsa ona malının 
mülkiyetini vermekten ziyade bu şekilde bir 
kanun ortaklığı menetmemektedir. Siniri rüşte 
vâsıl olmuş bir insan olarak çocuğu ile de or
taklık tesis edebilir Onda muvazaa daha kolay
dır. Halbuki burada muvazaa yapabilmek için 
malının bir kısmının mülkiyetini vermek mec
buriyetindedir. Bu esbabı mucibe ile burada 
muvazaa da bahis mevzuu değildir. 

Bu itibarla gerek arkadaşlarımızın, gerekse 
Hükümetin beyanı pek varit değildir. 

Bendeniz lüzumu kadar Heyeti Umumiye-
nizi aydınlattığıma kaaniim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cevat önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Ahmet Savrun arkadaşım, aile 
reisi beyanını Anayasa ve Medeni Kanun mu
vacehesinde mütalâa ettiler. Bendeniz, fikirle
rine aynen iştirak ediyorum. Aile reisi beyanı, 
Anayasanın ferdî mülkiyet esasını ve Medeni 
Kanunun mal ayrılığı prensibini zedeliyeeek 
mahiyettedir. Ancak, meselenin bir de Türk Ti
caret Kanunu bakımından ele alınması gerekir. 
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İktisadi hayatımızın Anayasası sayılan Türk 
Ticaret Kanunumuz, ticari işletmeyi esas ola
rak ele almıştır. Ticari işletmenin sahibine ta
cir denilmektedir. Şimdi, evli kadın Türk Tica
ret Kanununa göre tacir olabilir. 

Komisyondan şu hususu öğrenmek istiyo
rum : Evli kadın tacir, kocası da tacir, yani, 
karı - koca ayrı ayrı iki tane ticari işletmenin 
sahibidirler. Bunlar gelirlerini aynı beyanname
de mi göstereceklerdir, yoksa ayrı ayrı beyan
namelerde mi göstereceklerdir ? Aynı beyanna
mede gösterdikleri takdirde, kanaatimiz odur 
ki, Türk Ticaret Kanununun bu hükümleri ze
delenmiş olacaktır. 

Şimdi, yüksek komisyon diyor ki, biz mu
vazaalı muameleleri önlemek için bu şekilde 
hüküm sevk etmekteyiz. Arkadaşlarım, vergi 
kanununda müeyyideye nıütaallik hükümler 
mevcuttur. Ceza hükümleri mevcuttur. Vergi 
ziyamı önliyecek hükümler, yani vergi cezaları 
iyi bir şekilde sevk edilirse, bu takdirde bu 
muvazaalı muamele önlenmiş olacaktır. Yani, 
muvazaalı muamele bizatihi kaide vaz'edilirken 
önleme cihetine gidilmemeli muvazaalı muame
leler ancak, müeyyidelerle, cezai hükümlerle 
önlenmelidir. Türk Ticaret Kanunu muvacehe
sinde bu hüküm nasıl görülmektedir, komisyo
nun bu husustaki fikri nedir? Bendeniz bir de
fa da bu yönden Yüksek Heyetinizin tenvir 
edilmesini istemekteyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Halil Özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Medeni Kanunumuza göre, eşler 
yanyana geldikten sonra, evlenme memurunun 
huzurunda evlenirler ve bu suretle evlenme 
akdi yapılmış olur. Bundan sonra tekrar yan
yana gelmek suretiyle noter huzuruna giderler 
de bu defa evlenme mukavelesini kabul eder
lerse o zaman Medeni Kanunumuzda mevcut 
müesseselerden mal birliği veya mal ortaklığını 
kabul etmeleri lazımgelir. Bunun da, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, bir evlenme mukavelesi ile 
olması icabetmektedir. 

Türkiye'mizde yıllardan beri Medeni Kanu
numuz tatbik edildiği halde hiçbir zaman ev
lenme mukavelesi yapılmamıştır, arkadaşlar.. 
Belki sizlerin de, benim de evlenme mukavelem 
yoktur.. Onun için bugün evlerimizde mal ayrı
lığı prensibi caridir.. Benim eşimin malları ay-
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rıdır, kendisine aittir.. Şahsi mallarım da ken
dime aittir.. Bugün Türkiye'de bu sistem cari
dir. Bilmiyorum,içinizde evlenme akdinden son
ra evlenme mukavelesini yapan, tekrar noter 
huzuruna giden bir arkadaşımız var mıdır? 
Onun için burada biraz evvel önerge veren 
muhterem arkadaşımız Ahmet Savrun Beyin 
fikrine ve ondan sonra konuşan arkadaşlarımı
zın fikirlerine bir hukukçu olarak hak verme
mek elden gelmiyor. Evvelemirde, muhterem 
arkadaşlarımız, komisyon olarak burayı düşün
meleri lâzım. Medeni Kanunumuz umumi bir 
kanundur. Buraya hüküm koymak lâzımdır. 
Onun için eşin gelirleri, ücretleri ayrı beyanna
meye tâbi tutulmamalı, ayrı verilmelidir. Koca
nın gelirleri ise her sene olduğu gibi, ayrı bir 
beyanname ile göstermelidir. Bunun aksi yapı
lırsa, yani her ikisi birleştirilerek bir beyanna
me ile verilirse ben de bunun mevzuatımıza uy
gun olmadığını savunuyorum, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Evliya. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Hasan Fehmi Bey. 

Buyurun Ahmet Bey. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Başkanlık Ahmet Savrun 
Beyefendinin vermiş bulunduğu tadil teklifini 
okutmadan evvel, söz istiyen olup olmadığını 
sordu. Kimse söz istemediğine göre gelen tadil-
name teklifini okutup reye sunarken lehte ve 
aleyhte bir müzakere açılıp iki kişinin konuş
ması icabederken madde üzerinde bir müzakere 
açıldı. Halbuki tadilname üzerinde müzakere 
açıldı. Madde üzerinde burada sarahaten zabıt 
okutulabilir, söz isteyip istemediği Meclise so
rulmuştur, kimse istemediği için tadilname tek
lifi okundu. Eğer söz istenmiş olsaydı tadilname 
teklifi zaten okutulmıyacaktı. O halde usul ba
kımından Sayın Başkanlık hir hataya düşmüş
tür. Şayet bendeniz hataya düşmüşsem okuya
rak beni tenvir etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Bağcı-
oğlu. 

Usul hakkında 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar, usul hakkında bir mâruzâtını 
olacak. İçtüzüğümüzün 87 ve 220 nei maddesi 
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muvacehesinde bir kanun tasarısının birinci de
fa, veya ikinci defa veya müstaceliyetle önce
likle ilk defa konuşulurken bu kanun ile ilgili 
Bakan veya tavzif edeceği birinci derecedeki bir 
memuru bulunmadıkça müzakere edilmez. Ma
liye Vekili adına birinci derecede bir memur 
bulunduğu için Maliye Bakanı bulunmadığı hal
de bu kanunun müzakeresine devam ediyoruz. 

Ancak, arada sırada Muhterem Bayındırlık 
Bakanı arkadaşımız, Maliye Vekili adına ve bu 
kanunun müzakeresinden dolayı Vekil olarak 
Hükümet adına söz almakta ve daima, hatip
lerden önce kürsüye çıkıp konuşmaktadır. 

Bu 87 nci maddenin ve 220 nci maddenin ru
huna aykırı düşmektedir. Vakıa Muhterem Ma
liye Vekili mühim bir vazifeden mütevellit bir 
müzakerede, başka bir yerde bulunabilir. Onun 
namına, tavzif edeceği birinci derecede bir me
mur burada hazır bulunduğu için Meclis müza
keresine devam eder. Zaten bu Meclis teamülle-
rindenclir. Ancak, başka bir Vekilin, Maliye Ve
kili olmadığı halde mebuslardan önce Vekil adı
na söz alması 87 ve 220 nci maddeye aykırıdır. 

Hürmetlerimle. («Vekil adına konuşuyor» 
sesleri) 

Hayır, konuşamaz, çünkü ona vekâleti yok. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇ

KİN (Ankara) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLHC BAKANI ÎLYAS SEÇ

KİN (Ankara) — Sayın Kemal Bağeıoğlu ar
kadaşımızın şahsım hakkında usul meselesi itti
haz ederek söylediklerini tavzih etmek isterim. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşım Cumhuriyet 
Senatosunda Maliye Vekâleti bütçesi ve Gelir 
bütçesi konuşulurken burada bulunamadığı için, 
bendeniz, altında imzam bulunan bir tasarı hak
kında Maliye Vekili adına burada beyanlarda 
bulundum ve halen de bulunmaktayım. 

Şimdi Sayın Maliye Vekili geldiler, yerleri
ne otururken Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonu Maliye Vekiliyle ilgili bir kanun hak
kında izahat almak üzere kendisini çağırdılar. 
Halen o sıfatla vazifeye devam ediyorum. 
Yoksa arkadaşım hazırı bilmeclis olsa elbette 
böyle bir şey aklımdan geçmez. Hükümet âzası 
olarak tasarıda imzam mevcudolduğu için, o ta
sarı hakkında her zaman beyanaata bulunabi
lirim. Bu bir. 

ikincisi, bendeniz, arkadaşlarımın söz alma
larından hemen sonra söz almak gayretine düş
müş bir arkadaşınız değilim. Bir kere Hasan 
Fehmi Evliya arkadaşım Hükümet bu hususta 
beyanda bulunsun, dedi, söz aldım. Bir defa da 
Hasan Erdoğan, Hükümet veya encümen be
yanda bulunsun, dedi, buraya çıktım, Hükümet 
adına beyanda bulundum. Mebus arkadaşlarım 
konuşmadan bendenizin söz istemem bahis ko
nusu değildir. Büyük Meclise arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ahmet Şener arkadaşımızın usul hakkındaki 
vâki itirazı yerinde değildir. Şöyle ki, içtüzüğü
müzde tadilat önergeleri hakkındaki konuşma
ların tahdidedileeeğine dair bir sarahat yoktur. 
Ancak Yüksek Heyet isterse bunu hir kararı 
ile tahdidedebilir. Böyle bir sarahat olmadığı
na ve Yüksek Heyetinizden de bir talep gelme
diğine göre bu mevzudaki konuşmalara devam 

dilecektir. 
ikinci husus, Kemal Bağeıoğlu arkadaşımı

zın ifade ettiği gibi usule aykırı bir husus mev
cut değildir. Müzakerelere devam ediyoruz. Söz 
sırası Sayın Hasan Fehmi Evliya'da. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben tadil 
önergesinin üzerinde konuşulmasını istedim. Da
ha evvel madde üzerinde konuşulup konuşulmı-
yacağmı Meclise sordunuz, kimse söz istemedi. 
Tadil önergesi okunduktan sonra tadil önerge
leri üzerinde konuşulur. Siz madde üzerinde mü
zakere açtınız. 

BAŞKAN — Hayır madde değil, tadilât 
önergesi üzerinde konuşuluyor, Sayın Ahmet Şe
ner. Buyurun, Sayın Hasan Fehmi Evliya. 

HASAN FEHMİ EVLÎYA (Maraş) — arka
daşlarım, daha evvel bu mevzuda bir nebze mâ
ruzâtta bulunmuş idim. Bu ailenin gelirlerini 
birleştirerek aile reisinden vergi alınma mevzuu 
birçok memleketlerde tatbik edilegelen ve ayrı 
ayrı sistemlerde tatbik edilegelen bir usuldür. 
Belçika'da, Holanda'da ve ingiltere'de ailenin 
gelirlerini mecburi toplama usulüne tâbi kıla
rak, vergi tarh ve tahsili yolu tercih edilmiş idi. 
Ve bu usule uyan memleketlerden birisi de bi
zim memleketimizdir. Toplayıp bölme usulü Av
rupa'nın daha ziyade büyük devletlerinde, Fran
sa'da, Almanya'da ve Amerika'da tatbik edil
mektedir. Bu devletler içerisine isviçre de ithal 
edilebilir. 
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Bizim ailede mal rejimleri bakımından, de- I 

rain arkadaşlarımın izah buyurdukları gibi, eğer 
hususi bir mal rejimi mukavelesi yoksa, cari 
olan usul, mal ayrılığıdır. İsviçre'de eğer böyle 
bir mukavele yoksa, mal ortaklığı caridir. Buna 
rağmen vergi kanunlarında ailenin yükünü tah- I 
fif etmek gayesiyle vergiyi ayrı ayrı tarh ve 
tahsil yoluna gitmişlerdir. Bu mevzu komis
yonda uzun boylu münakaşa edildi. 

İstanbul'da kurulan ilk vergi reform komis
yonunda da beliren temayül ve verilen rapora 
göre bölme usulü kabul edilmiş. Bu hususta Sa
yın Profesör Orhan Dikmen Komisyonumuzda 
izahatta bulundular; vergi reform komisyonu 
ayırma usulünü memleketin bünyesine uygını 
gördüğü halde acaba hangi sebep ve saikle Ma
liye Vekâletine sonradan değiştirildi diye sordu
lar. Maalesef biz orada tatminkâr cevap alama
dık. 

Esbabı mucibe olarak deniyor ki, «memleke- I 
tin bünyesine bu vergi usulü daha uygundur.» 

Muhterem arkadaşlar; İsviçre'de cemiyet 
olarak, aileyi teşkil eden fertlerin her biri aileye 
kazanç getirir; kızı çalışır, oğlu çalışır, baba ça
lışır, karı çalışır. Ve bu cemiyette, aileden öldü- I 
ğü zaman, İsviçre ailesinde veya Avrupa ailesin
den birçoğunda aile açlığa, felâkete sürüklen
mez. Fakat bizim cemiyetimizde sadece baba ça
lışır ve aile reisi olan baba öldüğü zaman çoğu 
zaman o aile felâkete duçar olur, perişan olur, 
geçimini çoğu zaman sağlıyamaz. 

Şimdi, bu şartlar altında, aileyi himaye eden 
bir sistem olarak, vergiyi toplayıp mı tahsil et
mek lâzımgelir, yoksa gelirlerini toplayıp tak
sim edip buna göre tarh ve tahsil etmek mi lâ- S 
zımgelir, takdirlerinize bırakıyorum. I 

Bu mesele Anayasaya muhaliftir denemez 
ama, Anayasanın esprisi bakımından, 35 nci 
maddede ailenin muhafazası bakımından Devlet 
tedbir alır dediğine göre belki imâ ettiği espriye 
uygun düşmiyebilir. 

Demin de arz ettiği gibi, memleketimizin sos
yal bünyesi itibariyle köylü kadınından şehirli 
kadına kadar eğer karının malı varsa, o malına 
sahiptir. Erkeği umumiyetle kendi şahsi malla
rına dokundurmaz ve dokunduğu zaman da er
keğinin adetâ başını yer, benim falan evimi sat
tın, §unu, bunu yaptın der. I 

9 . 2 . 1963 O : 2 
Memleketin iktisadi ve içtimai bünyesi bu ol

duğu kanaatindeyim. 
Takdir sizlerindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Çelikbaş şahsınız adına 
söz istediğinize göre sıranız gelince verilecektir. 

Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlar, elimizde bulunan 950 kanunu met
ninde ondan sonra 193 sayılı Kanun metninde bu 
müessese mevcuttur. 

Şimdi, tadil teklifi noktai nazarından üzerin
de durduğumuz nokta Anayasaya aykırı mıdır 1 
Bendeniz arkadaşımın söylediği gibi bunun Ana
yasaya aykırılıkla bir ilgisini görmemekteyim. 
Böyle bir netice çıkarmak için Anayasanın 35 
nci maddesini fevkalâde çok zorlamak icabeder. 
Burada düşüneceğimiz şey, Büyük Millet Mec
lisi bir kanun tedvin ederken bu kanunun Türk 
milletinin bugün içinde yaşamakta olduğu bün
yesine uygun olup olmadığını tesbit etmek vazi-
yetindedir. 

Türkiye'de İsviçre'den iktibas edilmiş bir 
Medeni Kanun olduğu muhakkaktır. Ama buna 
rağmen ailenin ne durumda olduğunu da hepi
miz biliriz. 

Aile, aile reisine bağlı bir ailedir. Kocanın, 
erkeğin sözü Türkiye'de geçer. Kadın, erkeğe 
bağlıdır, erkeğin emrine bağlıdır. Erkek, kadı
nı istediği istikamete, çoğu zaman, tabiî inana
rak sevk edebilir... 

Binaenaleyh, burada düşünülecek nokta; biz 
bu tadil teklifini kabul ettiğimiz zaman, vergi 
bakımından hangi neticeler ortaya çıkacaktır? 

Biz, bunu böldüğümüz zaman, zaten Türki
ye'de fert başına düşen gelir miktarı çok dü
şüktür, bir çoğu muafiyet içinde kalmaktadır, 
böyle bir ayırma bugün Türkiye'yi kalkındır
mak için, Türk köyünü kalkındırmak için köye 
su götürmek için, şehirliyi gecekondudan kur
tarmak için yapmaya kalktığımız işlerin yapıl
masına imkân olmıyacaktır. Çünkü kaba taslak 
bir taliminle, elde edeceğimiz ve vatandaşın se
ve seve vereceği verginin yarısı bölme suretiyle 
yok olacaktır. Çünkü bizim cemiyetimizin umu
mi temayülü böyle fırsat verici noktalardan is
tifade etmek yolundadır. Vergi Kanununda is
tisnai hallerde kullanılmak üzere bir kaide kon
du. Dendi ki, mükellef sıkışırsa bunu posta 
eder, gönderebilir. Bu hakikaten güzel bir ted-
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birdi. Fakat bütün müesseseler, biz de dâhil, I 
f/o 99 u ayın 30 unda posta ile gönderdi. Posta I 
ile gönderince vergi dairesi bunu aldı bir ihbar- I 
name çıkardı. Bu suretle bir ay daha zaman I 
kazanmak fırsatı çıktı. I 

Bunun gibi açık noktaları bugünkü durum- I 
da, maalesef, vatandaş olarak istismar etmekte- I 
yiz. Binaenaleyh buradaki ruh noktası şudur : I 
Neticede Türk maliyesine zarar gelir mi, gelmez I 
mi?. Aile bakımından durum tam İsviçre ile mu- I 
kayese edilemez. Bugüne kadar tescilsiz birleş- I 
melerden doğan çocukların tescili için 4 - 5 ta- I 
ne kanun çıkararak milyonlarca çocuğu tescil et- I 
tik. Bu, bir realitedir. Bu bakımdan Maliyenin I 
getirdiği teklif yerindedir. I 

Muhterem arkadaşım prensibolarak haklı ol- I 
malda beraber bugünkü Türkiye sosyal yapısı ba- I 
kınımdan bu teklif yerinde değildir. Hürmetle- I 
rimle. I 

BAŞKAN _ Sayın Seyfi Oztürk. 
SEYPİ ÖZTÜRK (Eskişehir) _ Muhterem 

arkadaşlar; bir hususu tavzih için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. I 

Arkadaşımız, Medeni Kanunun kabul ettiği, I 
inal ayrılığı rejimine temas ederek, karı kocanın I 
kendi gelirlerini ayrı beyannameye tabi tutma- I 
l an hususunu ileri sürdüler. Ve bu mevzuda 
Medeni kanunun mal ayrılığı rejimini de misal I 
olarak hukuki mesnet olarak ortaya koydular. 

Yine, muhterem arkadaşlarımızın kabul ede- I 
ceği üzere, Medeni Kanunun mal ayrılığı rejimi 
Türk içtimai bünyesine uymamıştır. Tatbikatta 
ve nazariyatta bunun tenkidi yapılmış, hattâ, I 
bu kısmın kaldırılması için pek çok hazırlıklar 
muhtelif devrelerde görülmüştür. Ben bunlar I 
üzerinde durmıyaeağım. I 

Yine bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi I 
Medeni Kanunun bir sarih hükmü vardır: (Ai
leyi koca 'temsil eder.) (Bu mutlak hüküm... (ve 
'koca; birliğin reislidir.) Binaenaleyh ailenin I 
reisi olan kocanın, temsil haklarım 'kullanır- I 
ken birtakım tasarruflarda bulunması da tabiî- I 
dir. Meselâ; birlik için; bir mesken lâzım, .gay
rimenkul kiralanacak, İkim kiralar ıbunu? Ka- I 
dm mı, koca mı? Hayır! Koca, aile birliğinin I 
reisidir ve mesken lOİarak tuttuğu /gayrimenku- I 
lün ıkiracısıdır. Bunun gibi aile adına girdiği I 
birçok tasarruflarda koca, muhatabolmaktadır. I 
Tatbikat da böyle... Hukuki müeyyideler ve iç- I 
tihatlar da bunu göstermektedir. | 
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O halde temsil salâhiyetinin icabı birtakım 

tasarruflarda bulunacak olan kocanın ailenin 
patrimavanını Ihazineıye müşterek bir beyanna
me altında bildirmesi (hukuka uygundur, Mede
ni Kanuna çelişiklik teşkil etmez. Bu hususu 
mütemmim mütalâa olarak hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, ben, maalesef, Seyfi öztürk 
arkadaşımın mütalâasına iştirak etmiyeceğim. 

Maliye Bakanlığının teklifi hem Anayasa
nın ruhuna ve hem de mer'i mevcut .Medeni Ka
nuna aykırı bulunmaktadır. Medeni Kanundaki 
mal ayrılığı prensibi Türk içtimai bünyesine 
uygun değilmiş. Arkadaşlar, Medeni Kanunun 
kabul edilmiş olduğu seneden bu yana geçen 
uzun seneler içinde eğer bir aykırılık müşahe
de edilseydi bu kısımlar kanundan çıkartüır, 
mal birliği prensibi kabul edilirdi. 

Vakaa, Sayın öztürk'ün dediği gibi, Türki
ye'de Medeni Kanuna göre de, aile müessesesin
de reislik vasfı erkeğe verilmiştir. Bir dinî ih
tilâf çıktığı takdirde, mevcut çocukların hangi 
din terbiyesi altında bulundurulması ieabettiği 
hususunda oy erkeğindir, ihtilâf vukuunda oy 
erkeğindir. Fakat burada, içtimai bakımdan, 
aile reisi olmak bakımından reislik erkeğe ve
rilmiştir. Yoksa, mal mülk meselelerinde, ikti
sadi meselelerde mülkiyet hususunda tamamen 
bir ayrılık vardır. 

Bir arkadaşımız, çok güzel ifade ettiler. Ev
lenme memurunun huzuruna giden karı - koca 
namzetleri; evlenmek istiyoruz derler ve bir 
akit lyaparlar, kanuna göre bu kâfi değildir. No
tere giderler, aralarında bir anlaşma varsa mal 
beraberliği prensibini kabul ederler. Eğer böy
le bir anlaşma yoksa, kanun onları tamamen 
ayrı bırakmış, mal ayrılığı prensibini kabul et
miştir. 

Maliyenin getirmiş olduğu şu teklif kabul 
edildiğinde ortaya şöyle zorluklar da çıkacak
tır; tasavvur buyurunuz bir ailede aile reisinin 
vermiş olduğu beyannameye göre veren, aile 
reisi Maliye borcunu ödiyememiş olsun, yapı
lacak olan takibatta kimin inallarına haciz ko
nur? Aile reisinin. Şu kaide aile reisinin Mali-
ıyeye borcundan dolayı hacze muhatabolan malı, 
yalnız aile reisinin şahsan üzerinde kayıtlı bu
lunan malik sıfatını iktisabetmiş olduğu mal 
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üzerinde' haciz caridir. Kadının malları üzerine 
haciz konmaz. Peki, bu çelişmeyi nasıl hallede-
caksiniz'? Hem vergi bakımından karı ile koca
nın mallarını (birlikte mütalâa ediyor, 'aile rei
sine bu vergiyi vermeyi tahmil ediyorsunuz, 
hem de takibat ^bakımından, mali takibat bakı
mından, yalnız, erkeğin mallarını haczediyor
sunuz. 

Buradaki hukuki durum taban taftana zıt 
değil midir? Şu 'halde bâzı münferit meseleler 
yüzünden prensibi bozmıyalım. Vergi mükelle
fini bir 'hırsız telâkki etmek çok: yanlıştır. Bi
zim Gelir Vergisi sistemimizde: Vergi mükel
lefi, ahlâklı insan, nazara alınır. Hattâ ve hat
tâ tamamen kazançları onun inslyatifine bıra
kılmıştır. Muayyen zaman içinde beyanname 
ile bildireceksin denilmiştir. Bir memur ıgidip 
onun .gelirlerini tesbit etmez, insanlar, şahıs 
olarak, vergi mükellefleri, otururlar, hesapları
nı yaparlar, bildirirler. Şayet vergi 'kaçakçılığı 
(yaptığı ihbar edilir veyahut da Maliyeye böy
le bir zan gelirse, memurları vasıtası ile onu 
kontrol eder. Ama görüyorsunuz k i ; Gelir Ver
gisi sisteminde vergi mükellefi, alhlâklı olarak 
kahul - edilmiş ve 'hareket noktası böyle kabul 
edilmiştir. Şimdi bunu alıp da vergi mükelle
fini 'bir hırsız telâkki etmek Hazineden vergi 
kaçırmak için vergide mallarını bölme usulünü 
tatbik ediyormuş gibi bir yolun içine sokmak 
bizim anlayışımıza sığmamaktadır. Bu sebeple 
prensibi feda etmemek düşüncesiyle hareket et
tiğimiz takdirde de Maliye Vekâletinin teklifi
ni kabul etmek mümkün değildir. Ahmet Sav-
run 'ark ad aşımızın önergesi he;m Anayasanın 
ruhuna, hem de mevcut Medeni Kanun ahkâ
mına uygun bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum; Komisyon Üyesi Muammer Erten be
nim mektep arkadaşım ve aynı zamanda çok sev
diğim bir arkadaşımdır, kürsüye çıktılar Hükü
metin teklifini ve komisyonun noktai nazarını 
ifade ederken dediler ki, «5 çocuklu veya 4 ço
cuklu bir ailevi düşünün, bu ailede karının, ço
cukların malları ayrılacak, 50 bin liralık tavan 
çıkacak 250 bin liraya...» O zaman ben müdaha
le ettim yerimden, «Çocuklar hariç değildir.» de
dim. Demek ki, komisyon dahi tetkikatını o ka
dar sathi, o kadar indî yapmış ki, hangi nokta
larda bir ayrılma olduğunu bilmemektedir. 

Takdirlerinize arz ederim, 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, fa

kat Sayın Ilyas Seskin konuşacaklar; buyurun 
Sayın Seçkin. 

HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA
KANI İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, kısaca bir noktayı tavzih için huzu
runuzu işgal ettim. Bu kanunun Medeni Kanun 
hükümlerine uygun olmadığı fikrinde değilim. 
Sayın Seyfi öztürk arkadaşımızın da ifadeleri 
yerinde değildir. Kanun hiçbir şekilde ne Ticaret 
Kanununun umumi hükümlerine, ne de Anaya
saya, ne de Medeni Kanununun kabul ettiği 
prensiplere aykırı olduğuna kaani değiliz, bu bir. 

ikincisi; aile reisi beyannamesinde buluna
cak olan karı, koca ve çocukların gelirleri üze
rinden vergi hesaplanacak, onun dışında hesap
lanan vergi eşin ve çocukların gelirleri nispe
tinde ayrılır. Mükellef ve sorumlu eş ve çocuk
lardır. Yalnız verginin miktarının hesaplanması 
bakımından birleştirme yapılır. Haciz muame
leleri, diğer sair takibat, verginin sorumlusu, 
vergiyi ödenmesiyle, mükellef olanı, bu aile için
de geliri olan eş ve çocuklardır. Bu bakımdan 
en ufak bir tereddüt olmaması için huzurunuzu 
işgal ettim. Muhterem Kemal Bağcıoğlu arkada
şımızın bu yoldaki beyanlarına iştirak edemi-
yeceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan. 
IftSAN ÖNAL (içel) — Bakandan bir sua

lim olacaktır. 

BAŞKAN — Peki, efendim, bakan çıktığı 
zaman sorarsınız. 

Buyurun sayın Yavuzkan. 
NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, sayın Ahmet Savrun beye
fendini getirdiği teklif, bir adaletsizliği de bera
ber getirmektedir. Şöyle ki, aynı kanun hükmü 
gereğince, aynı servete sahip olan iki aileden 
birisinin malları yarısı karısının yarısı kocası
nın olduğu için daha az vergi verme durumuna ge
lecek, gider ile, aile reisinindir diye daha çok ver
gi verecek. Ayrıca servetlerin bölünmesine im
kân verdiğimiz için karı, koca ayrılması suretiy
le verginin daha az olması mümkün olduğun
dan servetlerin bölünmesine imkân vereceğimiz 
için biz zengin ailelerin korunması gibi bir du
rum meydana getireceği. Zira aynı haktan isti
fade etmeyecek olan işçi, memur ve ücretli va
tandaşlarımız aile reisinin ücretleri ikiye bölün-
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meyoceği için daha fazla vergi verecek ve bu 
vaziyette zengin aileleri kanun yoluyle korur
ken fakir aileleri yani, memur işçi ve ücretlile
rin aldığı ücretleri ikiye bölmek imkânı olma
dığı için bunlar daha çok vergi verme durumu-
na sokulacaktır. Ki bu sosyal adalete de aykırı
dır ve bu cemiyette müdafaası çok zor bir haki
kattir. 

Muhterem arkadaşlarını, eğer bu yola gi
dersek, bütçenin gelirlerini düşüreceğiz ve ha
zine imkânları daralaeağı için bu meclisin ka
bul ettiği yüzde 7 kalkınma hızı gerçekleşeme
yecek. O zaman yeni vergilere gitmek zorunda 
kalacağız. Niçin yeni vergilere gideceğiz. Zen
gin aileler ayrı vergi verecekler, yani zengin
lerin vermediği vergiyi fakir ailelerden alma yo
luna gideceğiz; Bu adaletsizliktir. Sosyal adale
te aykırı olan bu teklifinin reddini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — îki tane kifayet önergesi gel

miştir. Fakat İhsan önal arkadaşımızın vekil
den bir sualleri var. Buyurun sayın önal, yeri
nizden soran efendim. 

ÎHSAN ÖNAL (içel) — Karı ve koca her 
ikisi serbest gelir erbabı olursa kocanın 200 bin 
lira geliri olur, eşi de senede 16 bin lira geliri 
olan bir memur olursa ve dışardaki muayene
hanesinden 3 bin lira geliri olursa şöyle bir 
hal meydana geliyor: Memur olan doktor ha
nım 16 bin lira memuriyet maaşından muayyen 
miktar; 2 - 3 bin lira vergi ödüyor. Hariçten 
kazancı 3 bin lira olursa bu kazancı da 16 bin 
liraya ilâve etmek suretiyle kazanç 19 bin lira 
oluyor. Eşimin de gelirini toplamak suretiyle 
19 bin lirayı 200 bin liraya ilâve ediyoruz 219 
bin lira oluyor. Ve verginin matrahı en üst de
receden yani 19 bin lira üzerinden olacak ve 
19 bin liranın 9 bin küsur lirası vergi olarak 
alınacaktır. Burada çok büyük bir haksızlık 
ortaya çıkacaktır. O zaman bu mesleki tatbik 
eden hanım doktor bunu tatbik etmekten fera
gat edecektir. Bu şekilde cemiyet de bir dok
tor kaybetmiş olacaktır. 

Hem aile olarak bir kaybı vardır ve aynı 
zamanda bu hanım doktoran, şimdi ifade etti
ğim hanım doktorun... (Gürültüler; hatibin ce
miyete ifa edeceği sonu duyulamadı.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muh-
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terem arkadaşlarım, arkadaşımızın dedikleri 
doğrudur. Gaye; ikiyüzbin lira kocanın geliri, 
19 bin lira da serbest meslek sahibi olan karısı
nın geliri varsa, bu ikisini bir araya getirerek 
nisbeti yükseltmek ve bu aileden 219 bin Ura 
üzerinden vergi almaktır. Bunun aksi müdafaa 
edilemez, gaye budur. Onun dışında ben yüksek 
nisbette vergi vermemek için serbes meslek fa
aliyetimi terkediyorum, diyen vatandaşın da 
Türk Milleti içinde yetişmiyeceğİni tahmin edi
yorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde hakkında gereği kadar konuşulmuş 

ve durum aydınlanmıştır. Müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Takrir üzerinde müzakerelerin kifayetini arz 

ve teklif ederim. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Ahmet Savruu tarafından ve
rilen önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kan - kocanın mallarının birleştirilmek sure

tiyle vergilendirilmesi Anayasa ve Medenî Ka
nun hükümlerine aykırıdır. 

Karı ve kocanın mallarından dolayı ayrı ay
rı vergilendirilmesinin oya konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Adana 
Ahmet Savrun 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu oku
yoruz. 

Başkanlığa 
Yergi Kanununun (madde 93) ün, 3 ncü 

bendinde yazılı beyannamede gösterilen bütün 
gelirleri birleştirilmek suretiyle toplam yapılır 
ve toplam üzerinden vergi aile reisi namına tarh 
olunur, ibaresinin, karı koca arasında bölüne-
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rek tarh olunur, şeklinde kabulünü rica ede-
rim. 

Afyon 
Veli Başaran 

BAŞKAN — Şimdi, evvelâ Sayın Ahmet 
Savrun'un önergesinin dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Veli Başaran'm önergesinin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. : 

Kazanç ve ücretlerde vergi tevkifatı 
Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, tica
ret şirketleri, dernekler, tesis ve vakıflar, der
nek tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri, ger
çek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tica
ret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını 
/bilonço veya zirai işletme hesabı esasına göre 
tesbit eden çiftçiler : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (İs
tisnadan faydalanan ücretler hariç)1; 

2. 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (Istisnaden faydalananlar hariç): 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayı-
siyle bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler
den (18 nci ve 69 ncu maddelerde yazılı olan
lara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerin
den dolayı yapılan ödemeler hariç); 

4. 42 nci madde şümulüne giren işler dola-
yısiyle bu işleri yapanlara (kurumlar dâhil) 
ödenen istihkak bedellerinden; 

5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve 
patent haklarının satışı veya kiralanması dolas-
yısiyle yapılan ödemelerden; 

İstihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mah
suben (Avans olarak ödenenler dâhil) tevkif at 
yapmaya mecburdurlar. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin 
yukardaki hükümlere göre yapacakları tevkifat, 
ticari, meslekî ve zirai işleri ile ilgili ödemele
rine münhasırdır. 

Tevkifi gereken verginin tediye yapan ta
rafından deruhte edilmesi halinde bu vergi, bil-
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fiil ödenen miktar ile tediyeyi yapan yüklen
diği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Aynı kanunun 96 neı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İratlarda vergi tevkifatı 
Madde 96. — Aşağıda 1 ve 2 numaralı fıkra

larda yazılı dağıtılmış veya dağıtılabilir sayılan 
menkul sermaye iratları bu fıkralarda belirti
len esaslar dâhilinde yergi tevkifatına tabidir. 

1. Dağıtılmış sayılan menkul sermaye irat
larında vergi tevkifatı : 

a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımları; 

b) Âdi komandit şirketlerde, komanditer
lerin kâr hisseleri; 

c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde, temettü ve kâr hisseleri; 

İstihkak sahibi gerçek kişilere nakden veya 
hesaben ödendiği anda dağıtılmış ve istihkak sa
hipleri bakımından elde edilmiş sayılarak bu sı
rada ödemeyi yapan tarafından vergi tevkifatı
na tabi tutulur. 

Bu fıkra sözü edilen hesafeen ödeme irat
ları ödiyenlerî istihkak sahiplerine karşı borçlu 
durumda gösterilen her türlü kayıt ve muamele
leri ifade eder. 

2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye 
iratlarında vergi tevkifatı : 

Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilân
çolarına (göre tahassul eden kâfi kazançlarının 
aşağıdaki (A) ve (B) bentlerinde yaralı indirim 
ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı da
ğıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi 
komandit şirketlerde komanditerlerin Gelir Ver
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar 
Vergisi beyannamelerinin verileceği süre içinde 
bu şirketler tarafından vergi tevkifatına tabi 
•tutulur. 

A) Şirketlerin kazancından yapılacak in
dirimler : 

a) Gelir Vergisi tevkifatına tafoi şirket ka
zancı dolayısiyle ödenmiş olan veya henüz Öden
memiş olmakla beraber şirket için borç olarak 
tahakkuk eden Kurumlar Vergisi; 
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b) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 

mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her çeşit ihtiyat akçeleri ve proviz
yonlar ; 

c) Genel bütçeye dâhil dairelere katma 
bütçeli idarelere, il bzel idareleri ile belediyele
re, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımlar. (Kurum kazancından bu neviden bir 
indirim yapılmamışsa bu miktar hariç) ; 

d) ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

e) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
'hassul edip Kurumlar veya Gelir Vergisi kanun
larının alâkalı hükümleri muvacehesinde fiilen 
mahsubu yapılamamış geçmiş yıllar zararları; 

f) Şirketlerin gerçek (kişi olmıyan ortak
larına ait kaızanç hisseleri; 

g) Bu fıkraya (2 numaralı fıkra) göre ver
gi tevkif atı yapılmazdan evvel şirket ortakla
rına dağıtılmış olup üzerinden Gelir Vergisi ke
silmiş bulunan kâr hisseleri. 

B) Şirketlerin kazancına yapılacak ilâve
ler : 

a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna 
edilmiş olan menkul kıymet faiz ve temettüleri; 

b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 
olan iştirak kazançları. 

Âdi komandit şirketlerin dağıtılabilir ka
zançlarının teslbitinde, (A) ve (B) bentlerinde 
gösterilen indirim ve ilâvelerin yapılmasından 
sonra bulunan miktardan komandite ortakların 
hissesine eden kâr hisseleri ayrıca düşülür. 

2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatına ta
bi tutulmuş bulunan şirket kazançlarının sonra
dan ortaklara dağıtılması halinde, 1 numaralı 
fıkraya göre ayrıca Gelir Vergisi tevkif atı ya
pılmaz. Ortaklar, şirketçe kesilmiş olan bu ver
gileri, iratların kendilerine intikal ettiği döne
me müteallik yıllık beyannameleri üzerinden 
ödeyecekleri Gelir Vergisinden maıhsubederler 
ve mahsup fazlası varsa umumi hükümler da
iresinde ha'k sahiplerine iade olunur. 

2 numaralı fıkranın (f) bendi hilâfına ger
çek kişi olmıyan ortakların kazanç hisselerin
den bu fıkraya göre Gelir Vergisi kesilmiş ol
ması halinde, kesilen bu vergiler, istihkak sa-
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hibi ortakların yazılı talepleri üzerine Vergi 
Usul Kanunu hükümleri dairesinde, terkin ve 
kendilerine iade olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 101 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Geliri, telif ve patent haklarının satışından 
ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiy
le Gelir Vergisi ödemiş bulunan dar mükelle
fiyete tabi kimselerin bu gelirleri için münferit 
beyanname vermeleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Aynı kanunun 103 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiktirilmiştir: 

Esas tarife 
Madde 103. — Gelir Vergisi aş 

betlerde alınır : 

îlk 

Gelir dilimleri 

2 500 lira 
Sonra gelen 2 500 

• » 

» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

5 000 
15 000 
30 000 
60 000 

150 000 
225 000 
225 000 
285 000 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 

l 000 000 lira ve daha fazla 
% 60 nisbeti uygulanır. 

ağıdaki nis-

Vergi nis
beti % 

10 
15 
20 
25 
35 
45 
55 
60 
65 
68 

matrahlara 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler... Buyurun Sayın Karan. 
(Oylamaya geçildi sesleri) Müsaadenizi rica 
ederim. Arkadaşımız daha önce söz istemiş; far
kına varılmamıştır. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu vergi reform ta
sarısının içinde bir de zirai vergi vardır. Vergi 
nisbetlerini tesbit ederken zirai vergi nisbetle-
rinin aynen ticari vergi nisbetlerine müsavi tu-
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tülduğu görülür. Ticarette kazançla daima ser- I 
maye süratle intikal eder. Ticarette sermaye I 
senede birkaç defa devreder, kazancı artırır. I 
Halbuki ziraatte devir çok yavaştır. En fazla I 
devir senede bir defadır, iki senede, 5 senede, I 
10 senede bir devreden sermayeler vardır. Sü- I 
ratU devreden sermayeden, ağir devreden ser- I 
mayenin aynı nisbette vergi almak âdilâne de- I 
ğildir, bu bir... I 

İkincisi; bir vergi ahlâkı rejimi kuruyoruz. I 
Zirai vergide açık kapımız çoktur. Çiftçinin I 
gösterdiği masrafları kontrol etme imkânına [ 
sahip değiliz, öyle ise bu vergiyi yerleştirirken I 
vergi ahlâkım da beraber getirmemiz iktiza I 
eder. O halde zirai verginin nisbetini yüksek I 
tutacak olursak bunda kaçırma imkânlarına sa- I 
hibolacak, mükellef kaçırma yollarını arıyacak, I 
yüksek nisbette vergi vermekten kaçınacaktır. I 
Halbuki vergi nisbetleri normal ve düşük olur- I 
sa seve seve bu nisbetlerde vergi vermeyi kabul I 
edecek ve vergiden kaçmadan kendini koruya- I 
cak ve vergi ahlâkını tesis etmiş olacağız. İkin- I 
cisi Hazineye bu gelir kaybına da sebebolmıya- I 
çaktır. Çünkü zirai kazanç sahiplerinin yeni I 
kurulmuş bir müessesede vergi kaçırma imkân- I 
l an çoktur. Adam, kafasına ne kadar vergi ver- I 
meyi koymuşsa, o nisbetler üzerinde iş yapacak- I 
tır. Böyle vergi ahlâkına mugayir olan bir şeyi I 
başlangıçta ona öğretmiş olacağız. I 

Halbuki nisbetleri düşük koyarsak bu adam I 
da seve seve bu vergiyi verecek ve vergi ahlâ- I 
kına alışacaktır. I 

Zamanla bu nisbetler yükseltilerek istenilen I 
miktara getirmiş olabiliriz. Düşününüz arkadaş- I 
lar, âdil değildir, şöyle ki, kavak yetiştiren bir I 
ziraatçiyi ele alalım, bir ziraatçi tarlasına kavak I 
fidanı dikecektir, 20 sene kavağa emek sarf I 
edecektir, '20 sene sonunda kavakları kesip sat- I 
tığı zaman 150 000 liralık bir hasılat aldığını I 
kabul edersek; bunu o sene vergilendirmeye ta- I 
bi tutacakı 150 000 liranın üzerinden masraflar I 
çıkdıktan sonra vergi alacaksınız. Halbuki; bu I 
adamın senelik kazancını hesabederseniz, 7 500 I 
lira para kazanmıştır, vergi matrahının dışında- I 
dır. Halbuki bu ziraatin verdiği bir hususiyet- I 
tir, sermayenin 20 senede bir devretmesinin se- I 
behidir. Onun için bu nisbetlerin kabul edilme- I 
meşini, bu nisbetlere bir düşüklük tanınmasını I 
arz ve teklif ediyorum. Hürmetlerimle. I 

(«Oya oya» sesleri) ' | 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
103 ncü maddenin altına aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
(Zirai kazançlarda bu nisbetlerin yarısı uy

gulanır.) 
Amasya 

M. Kemal Karan 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Aynı kanunun 105 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkifatı nisbetleri 
Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatının 

nisbeti; 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde 
sözü edilen istihkaklarda % 3, aynı maddenin 
3 ve 5 numaralı bentlerinde yer alan ödemeler
de '% 15, 96 ncı maddede zikrolunan iratlarda 
% 20 dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Aynı kanunun 109 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tarh zamanı 
Madde 109. —Gelir Vergisi; 
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, 

beyannamenin verildiği günde; beyanname pos
ta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daire
ye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde; 

2. Götürü usulde tesbit edilen ücretlerde, 
hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayın
da, bütçe yılı içinde işe başlanması halinde, işe 
başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; 

3. Götürü usulde tesbit edilen ticaret ve 
serbest meslek kazançlarında, ticari ve meslekî 
faaliyetin icra olunduğu takvim yılından sonra 
gelen bütçe yılının ikinci ayında, 

Tarh edilir. 
2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 

ücret sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh 
zamanlarının hitamından evvel memleketi terk 
edenlerin vergileri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün içinde tarh olunur. 
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2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 

ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi kar
nelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz 
ederek, vergilerini tarh ettirmeye mecburdur
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Aynı kanunun 110 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Vergilendirme donemi içinde işe başlıyan 
kötürü kazanç ve ücret sahiplerinin vergi 

matrahı ve vergileri 
Madde 110. — 1. (Bütçe yılı içinde işe baş

lıyan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı, 
yıllık götürü matrahtan, işe başlama ayı hariç 
tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki ay
lara isabet eden miktardır. 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bıra
kan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti bütçe 
yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin 
ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olu
nur. 

2. Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi 
bırakan götürü ticaret ve serbest meslek kazan
cı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat
rahtan işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle, çalışılan 
aylara isabet eden miktardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Aynı kanunun 111 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr haddi esası 
Madde 111. — Yapılan vergi incelemelerin

de, satışlarının % 50 den fazlası perakende olan 
ticaret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sin
den fazlasını perakende olarak satan imalâtçı
ların, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kah
vehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve 
istirahat yerleri işletenlerin ve, her nevi taşıma 
işleriyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi 
kazançlar; Vergi Usul Kanununa göre tesbit 
edilen ortalama kâr hadlerinin, perakendeciler
le imalâtçılarda perakende satılan emtianın ma
liyet bedeline, bunlar dışında kalanlarda işlet
me giderlerine tatbiki neticesinde bulunacak 
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miktarlara nazaran açık bir şekilde dttşük bu
lunduğu takdirde, beyan edilen bu kazançların 
yerine takdir komisyonlarınca tesbit edilecek 
kazançlar esas tutulur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için : 

1. Düşüklüğün, mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması; 

2. Düşüklük sebeplerinin inceleme İle mey
dana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar; or

talama kâr hadlerinin, tüccar ve imalâtçıların 
perakende satışları için, perakende satılan em
tianın maliyet bedeline; bunlar dışında kalan
larda işletme giderlerine uygulanması suretiyle 
elde edilecek miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderlerinin 
nelerden ibaret olduğu Maliye Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

Yukarıki hükümlerde yer alan «perakende 
satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin, aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Aynı kanunun 112 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Asgari zirai kazanç esası 
Madde 112. — Zirai kazançlarını, gerçek 

usullere veya 54 ncü maddenin 2 numaralı ben
dine göre tesbit edenlerin beyan ettikleri hası
lat ve giderleri, mezkûr kazançlarını 64 ncü 
maddenin 1 numaralı bendine göre tesbit eden
lerin beyan ettikleri hasılatları; Vergi Usul Ka
nunu hükümleri mucibince yapılan ekim ve sa
yım beyanları '('Bu konuda idarece bir incele
me yapılmışsa ayrıca bu inceleme neticeleri) 
nazara alınarak aynı kanunda sözü edilen zirai 
kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesap
lanacak hasılat veya giderlere nazaran açık bir 
surette farklı bulunduğu takdirde bu hasılat ve 
giderler yerine takdir komisyonlarınca tâyin 
olunan miktarlar vergi tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için, 

1. Düşüklüğün mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması, 
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2. Düşüklük sebeplerinin inceleme ile mey

dana çıkarılamamış bulunması, 
serttir. 
Bu maddeye göre takdir komisyonunca tak* 

dir edilecek hasılat veya giderler mükellefin 
beyanından as olamaz. 

Komisyonlar takdirlerin icrası sırasında yü
rürlükte bulunan zirai kazanç ölçülerine isti-
nadetmeye mecburdurlar. Hâdisenin arz ettiği 
hususiyete binaen, cetvellerde yazılı hallerden 
gayri hadlere ve bu meyanda Devlet istatistik
lerine istinadedilmesi zarureti hâsıl olduğu tak
dirde, komisyonlar kararlarında bu durumun 
mucip sebeplerini belirtmeye ve tevsike mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen î.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, saat 13 e -gelmiştir. Saat 
14 te toplanılmak üzere... (devam edelim sesleri) 
Peki, arkadaşlar oturuma devam ediyoruz. 

MADDE 57. — Aynı kanunun 114 ncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ancak, dar mükellefiyete tabi olanlarla, be
yan edilecek gelirleri; ücretten, götürü usulde 
tesbit edilen ticari ve meslekî kazançlardan, gö
türü gider usulüne göre tesbit olunan zirai ka
zançlardan, gayrimenkul sermaye iratlarından, 
mevduat faizlerinden ve yıllık .gayrisâfi tutan 
5 000 lirayı aşmıyan mevduat faizleri dışında 
kalan menkul sermaye iradından, sair kazanç ve 
iratlardan veya bunların birkaçından veya hep
sinden ibaret olanlar servet beyanına tabi de
ğildirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Aynı kanunun 115 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mükelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk 
defa servet beyannamesi vermeye mecbur ol
dukları yıldan evvelki devrelerle ilgili hiçbir 
muameleye mesnet teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 59. — Aynı kanunun 117 nci mad

desinin matlabı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit 
olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerinden 

tahakkuk eden vergilerde ödeme 
Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildi

rilen gelirler üzerinden tahakkuk ettirilen Ge
lir Vergisi, biri Mart diğeri Eylül ayında; 
görütü usulde tesbit edilen ticari kazançlarla 
serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk 
ettirilen gelir vergileri, ise, biri Nisan diğeri 
Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Aynı kanunun 118 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü usulde tesbit edilen ücretler üzerinden 
tahakkuk eden vergilerde ödeme 

Madde 118. — Götürü usulde tesbit edilen 
ücretlerin vergisi : 

1. öteden beri işe devam edenlerde, yıllık 
verginin yarısı bütçe yılının ikinci, diğer yansı 
sekizinci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yansı içinde işe 
başlıyanlarda, yıllık verginin yarısı verginin 
karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı bütçe yı
lının sekizinci ayında; 

3. Bütçe yılının ikinci yansı içinde işe 
başlıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!... 
Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun 122 nci mad
desinden sonra aşağıdaki mükerrer 122 nci mad
de eklenmiştir : 

Bina ve arazi vergilerinin mahsubu 
Mükerrer madde 122. — Gerçek kişilerin 

siahiboldukları bina ve arazi için ödedikleri bi
na, buhran, müdafaa ve arazi vergileri, aşa
ğıdaki esaslara göre, bunlann Gelir Vergisine 
mahsubedilir : 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. 
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İndirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş 
ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden he
saplanacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina arazi iradına isa
bet eden kısmı, bunların gelire olan nisbeti üze
rinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurunuz, Sayın Nuri Bayar. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Riyaset Divanına 61 nci madde ile 
alâkalı olan bir takrir vermiş bulunuyorum. 
Yüksek Heeytinizce de kabule şayan görülürse, 
komisyonun muvafakatini de ümidediyorum, 
kabul edilecektir. Teklifim, 193 sayılı Bina 
Vergisi Kanununda, Bina Vergisinden Gelir 
Vergisinin tarhını ihtiva etmektedir. Bu hu
susları tazammun eden takririmi takdirlerinize 
arz eder, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Gelir 

Vergisi tasarısının 61 nci maddesiyle 193 sayılı 
Kanuna eklenen mükerrer 122 nci maddenin 
sonuna 4 ncü bent olarak aşağıdaki metnin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Dr. Nuri Bayar 

«4, Bina Vergisinden geçici muafiyete tabi 
olan binaların hesaplanacak vergileri aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indiri
lir.» 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLİMYELI (Balıkesir) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu tadilli şekliyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Aynı kanuna bağlı 1, 2, 3 
ve 4 numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cet
vellerde yazılı sıra numarası, gelir kademeleri 
ve ortalama meblâğlar eklenmiş ve cetvellerin 

sonundaki ihtar notları, bu kanuna bağlı cet
vellerin sonunda yazıldığı şekilde değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maclde hakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul "edilmiştir. " 

MADDE 63. •— Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

En az geçim indirimi hadleri 
«Geçici madde 5. — a) 31 ..12-. 1964 tarihi

ne kadar elde edilecek kazanç ve iratlar (götü
rü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 31 . 12 . 1964 
tarihine kadar elde edilecek ücretlerin, 1961, 
1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları götürü ücret
lerinin vergilendirilmesinde, 5421 sayılı Kanu
nun 6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 32 nci 
maddesinde yazılı hadler ve aynı kanunun 33 
ncü maddesi ile kabul edilmiş esaslar; 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek ka
zanç ve iratlar (götürü usulde tesbit edilenler 
dâhil) ile 1965 takvim yılında elde edilecek üc
retlerin ve 1965 bütçe yılı götürü ücretlerinin 
vergilendirilmesine, bu kanunun 81 ve 32 nci 
maddeleri ile tâyin olunan esaslar nazara alın
mak suretiyle, mükellef için günde 3, ayda 90, 
yılda 1 080 lira; eş için günde 2, ayda 60, yılda 
720 lira; her bir çocuk için günde 1, ayda 30, 
yılda 360 lira en az geçim indirimi; 

c) 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren elde edi
lecek kazanç ve iratlar (götürü usulde tesbit 
oluanlar dâhil) ile aynı tarihten itibaren elde 
edilecek ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp bütçe 
yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
esaslar ve en az geçim indirimi hadleri; 

Uygulanır. 
Şu kadar ki, durum imkân verdiği takdirde 

yukarıki fıkralarda sözü geçen yürürlük tarih
lerini kazanç ve irat nevilerine göre daha öne 
almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun, Sa
yın Yusuf Aktimur. 

YUSUF AKTİMUR (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım; 

27 Mayıs ihtilâlinden sonra iş basma gelen 
iktidar, hep bildiğimiz gibi, kabul ettiği bir ka
nunla memurlara % 35 nisbetinde bir zam kabul 
etti. Fakat o güîı zammın yalnız % 20 sini verdi 
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ve % 15 ini ertesi seneye bıraktı. Bu zam ertesi 
sene de verilmedi ve keyfiyet daha ertesi seneye 
havale edildi. Aynı iktidar yine kabul ettiği bir 
kanunla Gelir Vergisi usulündeki en az geçim 
indirimini bir miktar yükseltti. Fakat yaptığına 
pişman olmuş olmalı ki, bunu iki sene sonra tat
bik edeceğim dedi. Vatandaş bunu sabırsızlıkla 
ve birçok tatlı rüyalar görerek bekledi. Nihayet 
iki sene sonra için tâyin edilen gün de geldi. İş
te aşağı - yukarı aynı iktidar yine getirdiği bir 
kanunla bunun tatbikini iki sene daha sonraya 
bırakmak istiyor. Akan sular.durur. Çünkü Hü
kümetin işidir, akıl ermez. 

Hep biliriz ki, Büyük Ata hem vatandaşı çok 
severdi, hem haksızlığı hiç sevmezdi. Bu itibarla 
vatandaşı bu hakkından mahrum etmek Büyük 
Ata'nm ilkelerine muhalefet etmek demektir. 
Vatandaşa haksızlık etmek Büyük Ata'nın ilke
lerine ne kadar muhalif ise haksızlığın karşısın
da susmak da Ata'nm ilkelerine o kadar muha
liftir. Büyük Ata'nm ilkelerine muhalefet etmek 
bir an için bir, tarafa, bir Meclisin akval ve efalî 
yani söylediği ile yaptığı birbirine muhalif ol
mamalıdır. 

Arkadaşlar, cemiyet inandığı kişinin arkasın
dan koşar. Bu sebeple biz Meclis olarak cemiyet 
olan vatandaşı bize inandırmak mecburiyetinde
yiz. Hep biliriz ki, bir tek yalan ömrü boyunca, 
hem uzun süren ömrü boyunca bir kerrecik ol
sun yalan söylemiyen bir adamı doğruluk kür
süsünden indirir ve yalancı kürsüsüne oturtur. 
Fakat yüzlerce doğru söz, bir adamı yalancı 
kürsüsünden indirmeye kâfi gelmez. Onun için 
biz Meclis olarak vaktiyle vatandaşın karşısına 
geçip yapacağız dediğimiz bir meseleyi bugün 
yapmaktan vazgeçmiyelim. Aksi takdirde yine 
Meclis olarak vatandaşın gözünde ciddiyetimizi 
ve mahabetimizi kaybederiz. Vatandaşı avuna
cak küçük bir çocuk halinde görmiyelim. Avu
nur sandığımız o vatandaşın, verdiği sözden bir 
kerro dönenin her zaman sözünden dönebilece
ğini bildiğini bilelim. Hattâ bize dönerek bıyık 
altından müstehziyane güldüğünü artık göre
lim. Biz bir sene sonra vereceğiz dediğimiz % 
15 zammı vermedik. 1 .1 .1963 tarihinden itiba
ren tatbik edeceğiz dediğimiz en az geçim indi
rimini bugün tatbik etmekten vazgeçiyoruz ve 
bunu-1965 yılında tatbik edeceğiz diyoruz. Diyo
ruz ama evvelce dediklerimizi ikinci defadır 
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yapmamak da olduğumuza göre bu sözümüze 
hangi vatandaş inanacak bilmiyorum. Fakat ga
liba mühim olan şey vatandaşın inanıp inan
maması değil, işin hallinde hazakat sahibi olu
nup olunmamasıdır. 

Arkadaşlar, bir tablonun kaç sene içinde ve 
hangi şartlarla meydana getirildiğine bakılmaz. 
O tablonun güzel olup olmadığına bakılır,, der
ler. Vatandaş da Meclisin verdiği sözü hangi 
şartlarla verdiğine bakmaz. Meclisin verdiği sö
zü yerine getirip getirmediğine bakar. 

Arkadaşlar; bir söz verilirse yerine getiril
melidir. Getirilmiyecekse verilmemelidir. Bu se
beple vaktiyle bu hükmü kabul eden Meclis hata 
etmişti. O gün bu hükmünü tatbik edemiyor idi 
ise yani o gün vermek istediği bir ihsanı veremi
yor idi ise ilerde vereceğim dememeli idi. O gün
kü Meclis böyle yapmakla vatandaş lehine olan' 
ve iki senedir hayaller kurularak beklenmekte 
bulunan bir hükmü imkânsızlık yüzünden iki se
ne sonraya bırakmak mecburiyetinde kalmak ta
lihsizliğimizin temelini atmış oluyordu. Bugün 
biz de aynı hatayı işliyerek bizden sonra gelecek 
Meclisin talihsizlik temelini atmıyalım. Bizden 
evvel kabul edilen bir hakkı, hatalı da olsa tanı
yalım ve âlemin bizi düşürdüğü müşküllere biz 
âlemi düşürmiyelim. 

Arkadaşlar; benim söylediklerim bir teklif
ten ibarettir. Kabul edip etmemek tabiî Yüksek 
Meclise aittir. Bu sebeple müsaade ederseniz ge
lin bizden evvelki Meclis tarafından cesaretle 
verilen bu hükmü biz şerefle tatbik edelim ve bu 
suretle Büyük Meclisimizi vatandaşın nazarında 
bir sene evvel verdiği sözü ertesi sene yerine ge-
tirmiyen mehabetsîz bir hale düşmekten kurta
ralım. 

Beni msöyliyeceklerim bunlardan ibarettir. 
Maddenin reddi hakkında oy kullanılması te
mennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Madde (hakkında başka söz is-
tiyen var ımı efendim? 

Buyurun 'Sayın Şaban Keskin. 
ŞABAN KESKİN (Çankırı) — (Muhterem 

arkaıdaşlarrm; 63 ncü madde ile değiştirilmesi 
istenilen geçici '5 nci maddenin 'getireceği 5421 
sayılı Kanunun 6'9Ö8 sayılı Kanunla değiştiri
len 3'2 nci maddedeki geçim hadleri şöyledir. 
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lira lira lira 

1 nci ıg-rup bekâr mükellef î çin 1,5 45 ö40 
2 nci grup evli çocuksuz 2,6 75 900 
3 ncü grup evli 1 - 2 çocuklu 3 90 1080 
4 ncü grup evli 3 - 4 çocuklu 3,5 105 1 260 
5 nci grup evli 4 den fazla 
çocuklu 4 120 1440 

2 sene geri itilmesini istediğimiz ve fakat 2 
aydan heri tatbik edilen ıgeçim indirimleri ise 
şöyledir. 

Mükellef için günde 3, ayda 90, yılda 1 080 
lira; eşler için günde 2, ayda 60 yılda 720 lira; 
çocuklar için günde 1, ayda 30, yılda 360 lira
dır. (Bu geçim indirimlerine göre; 300 lira ay
da kazanan bir mükellef yürürlükten kaldırıl
masını istediğimiz -geçim indirimine göre yılda 
280 lira vergi ödeyecektir. Tekrar getirmek 
istediğimiz eski »geçim indirimlerine 'göre 401,50 
lira yılda vengi ödemesi icabeder. 

Aradaki fark 121,60 liradır yılda. Buna 
rağmen 2 000 lira ayda kazanan aynı şarta 
'haiz !bir mükellef yürürlükteki 'geçim indirim
lerine ıgöre 4 605 lira, tekrar kabulü istenen 
eski ıgeçim indirimlerine 'göre 4 990 lira vergi 
öder. Bunun arasındaki fark ise 385 liradır. 
Şu hale göre, '300 lira ayda kazancı odan vatan
daşın sırtına, sadece hu geçim indirimlerinde 
yapılması istenen değişiklikten 'dolayı gelirine 
nisbeten % 40,6 bir yük yüklenirken, 2 000 li
ra kazanan aynı şartlara haiz mükellefin ge
lirine nisheten fazla ödediği verginin kazana
na nM>eti % 19.2 dir. 

Yani, ayda 300 lira kazanan ibir mükellef 
12İ1,50 lira yılda fazla ödiyecek, halbuki 2 000 
lira alan aynı evsaftaki mükellef, '385 lira faz
la vergi ödeyecektir. '2 000 lira kazancı olan 
ıbir mükellefe bu değişiklikten dolayı 3$5 lira 
daha fazla ödemesi dokunmıyabilir, ama 300 
lira ayda kazancı olan 'bir mükellefe '101,50 lira 
yılda vergi tesir eder. Ru bakımda bu madde
nin metinden çıkarılmasını ve eski metnin 
kalması için "bir önerge takdim •ediyorum ka
bulünü istirham ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Yok. îki önerge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Şifahen arz ettiğim izahat karşısında 193 No. 
lu Kanunun geçici beşinci maddesinin tadili 
doğru olmayacağından bu maddenin tadilin© dair 
olan tasarının 63 ncü maddesinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Yüksek Başkanlığa 
En az geçim indirimlerinin tatbikat yılları

nı yeniden düzenliyen 62 nci maddenin ve geçici 
5 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Çankırı 
Şaban Keskin 

Gerekçe 
1. Geçiei 5 nci madde kabul edildiği takdir

de vergi yükü daha ziyade az kazançlıların sırtı
na binecektir. Şöyle ki, kabulü istenen geçici 
5 nci madde ile, halen yürürlükte bulunan ge
çim indirimleri farkından dolayı 300 lira kaza
nan bir mükellefe % 40,5 nisbetinde bir yük bi
nerken, 2 000 lira kazanan ve aynı şartı haiz bir 
mükellefe % 19,2 nisbetinde bir fark isabet et
mektedir. 

2. İki sene evvel kabul edilen ve iki aydan 
beri de tatbikat sahasında bulunan ve aslında bu 
dahi kifayetsiz bulunan geçim indirimlerinin 2 
sene gibi bir müddet daha geri itilmesi, mükel
leflerin ve vatandaşların Hükümete ve kanunla
ra olan inanç ve güven duygusunu sarsar. Bu
nun tevlidedeceği zararlar da, sağlanan cüzi ge
lirden çok daha büyüktür. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her iki 
önerge de maddenin tayyı hakkında ve aynı ma
hiyettedir. önergelerin dikkate alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; saat 13,20... Daha ev
vel Yüksek Heyetiniz tarafından alınmış olan bir 
karar gereğince, saat 14 te toplanmamız icab-
etmektedir. («15 te toplanılsın» sesleri ve gürül
tüler) Saat 14 te toplanılması için almış ol
duğumuz karardan sonra, her hangi bir karar 
almadığımıza göre bu kararı tatbik etmek mec
buriyetindeyiz. Çünkü, daha evvelki önergeyi 
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oylarıaıza sunmuş ve önerge kabul edilmişti. Şu 
anda verilmiş olan bir önerge de olmadığına gö
re bu karar ı tatbik etmek mecburiyetindeyim. 
-Eğer bir önerge verirseniz onu da oylannıza su
narım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — 15 te toplanıl
ması hakkında bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bugün için Birleşimin saat 16,00 e talikini 

arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —- Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere devam ediyoruz. 

MADDE 64. — Aynı kanunun geçici 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriimişıtir : 

Cezalar 
«Geçici madde 8. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten itibaren dört (yıl içinde, ti
cari veya zirai kazançları dolayısiyle ilk defa 
Gelir Vergisine tabi olacak mükelleflerden gö
türü usulde veya işletme hesabı esasına göre 
vergilendirilecekler adına, mükellefiyete gir
dikleri vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 
bu kanun ile Vergi Usul Kanunu hükümleri
ne aykırı hareketlerinden dıolayı kaçakçılık, 
kusur ve usulsüzlük cezalan kesilmez. Hileli 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. («Kabul edilmedi» sesleri) 

Peki 'ayağa -kaldırıp sayacağız. Çünkü itiraz 
vâ'kı olmuştur. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar, yalnız bugün için... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

önerge kabul edilmediğine göre, daha eıvvel 
alınmış olan karar mucibince saat 14 te top
lanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 13,26 

vergi suçu ve Ihileli vergi suçuna teşebbüsten 
dolayı 'ceza uygulanmaz. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılaı dışın
da bırakanlar bu hükümden faydalanmazlar. 

(BAŞKAN — Madde hakkında ööz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

K&ldınlan hükümler 
MADDE 65. — 193 sayılı Kanunun 19 neu 

maddesi ile 28.2 .1962 tarih ve 35 sayılı, 24 . 
4.1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi sonra oya ko
yarız. 65 nci madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ ÎSLÎMYE-
Lî (Balıkesir) — Efendim, bu madde, geri al-

ÜÇÜNOÜ OTUBUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Oturamu açıyorum. 

S. — YOKLAMA 
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dığımız maddelerle alâkalı hususları ihtiva edi
yor. Bu 'bakımdan Komisyona iadesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, .maddenin geriveril-
mesi Yüksek Meclisin 'kararı ile mümkün olur. 
Ancak önergelerin iadesi kararsız olarak müm
kün olabilir. 

• EMİN FAKSÜT (Ankara) — Efendim, bun
dan evvelki maddelerin iadesinde olduğu gibi, 
mantıki 'bir zararuret olarak Komisyonun bu 
kararını da Yüksek Meclisin terviç etmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Efendim, ibu geçici madde de
ğil, 65 nci maddedir. Buyurun Komisyon Söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON iSÜZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, oylamak
ta olduğunuz madde, Gelir Vergisi Kanununun 
19 neu maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. 
Bu madde ajynı zamanda Zirai Gelir Vergisi ile 
de istisnai 'olarak alâkalıdır. Yüksek Heyetiniz
ce Komisyona iadesi .kararlaştırılmış olan mad
delerin müzakeresi 'sırasında, bu maddenin de 
tekrar tezekkürü ıgerekecektir. Bu bakımdan, 
maddenin geçici maddeleri ile Komisyona iade
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Geçici maddelerle birlikte mi 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNÎ İS
LİMYELİ (Balıkesir) — Hayır efendim, 'onlar
dan da komisyona alacaklarımızı sırası geldik
çe istiyeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon 65 nci maddenin 
Komisyona iadesini talebetmektedir. Bu hususu 
loylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiş ve 65 nci madde Ko
misyona verilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
Geçici madde 1. — <a) 1963 takvim yılın

dan evvelki zamanlarda elde edilmiş bulunan 
kazanç ve iratlarla gerçek usulde vergilendiri-
lece'k ücretler; 

b) 1963 malî yılından evvelki zamanlara 
taallûk eden götürü usulde vergiye tabi ücret
ler; 

Bu kanunun yürürlüğü ile ilgili mütaakıp 
igeçici maddeler hükümleri mahfuz kalmak ka;y-
diyle eski hükümlere göre vergilendirilir. 
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BAŞKAN — Geçici birinci madde hakkın

da söz istiyen .. Yok. Oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uygulama süreleri 
GEÇİOİ MADDE 2. — Bu kanunun; 

a) 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 37, 43, 46, 47, 
53, 59, 60, 61 ve 65 nci maddelerinin hüküm
leri 1962 takvim yılı başından itibaren elde 
edilen kazanç ve iratlar, 

b) Yukarıki fıkra dışında kalan maddele
rinin hükümleri 1963 takvim yılı başından iti-
'baren elde edilen kazanç ve iratlar ile 1963 
takvim yılı baışından itibaren yapılacak vergi 
tevkifatı, 

Hakkında uygulanır. 
c) 57 ve 58 nci maddelerinin hükümleri, 

bu kanunun yürürlük tarihinden, 
d) 63 ncü nradde hükmü 1.3 .1963 tari

hinden itibaren tatbik olunur. 
Yukarıki fıkralarda sözü edilen maddeler

den götürü usulde vergiye tabi ücretlerle ilgili 
olanlarda takvim yılı yerine malî yıl esas 'alı
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, biraz ev
vel arz ettiğim mucib sebeple bu maddenin de 
geriverilmesi iktiza ediyor. Maddeyi geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddenin geriverilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Maddenin Komisyona 
geriverilmesini kahul edenler... Kahul etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve madde geriverilmiştir. 

Zararların mahsubu 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 43 ncü 

maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik za
rar nakli imkânı 1959, 1960 ve 1961 takvim 
yıllarında tahassul eden zararlar iıçin de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılında götürü gider usulünün şümulü 
GEÇİCİ MADDE 4. — 1962 yılında elde et

tiği zirai kazancını bilanço vejya işletme hesabı 
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esasına göre tesbite mecbur olan çiftçiler dile
dikleri takdirde, adı geçen yıl zirai kazançları 
üzerinden götürü gider usulüne göre vergilen
dirilirler. 

Mükellefler bu hususu, 1962 yılma ait be
yannamelerinde belirtmeye mecburdurlar. 

[BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ZEYYAT KOOAMEMt ( M a t ) — <Söz isti
yorum efendim. 

BALKAN — Buyurun Sayın Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMt (Tokat) — Muhte

rem arkadaşlar; geçen gün burada konuşurken, 
Türk çiftçisi bakımından, bir noktaya iftiharla 
temas etmiştim. O da, bir şahıs, beş altı bin 
lira vergi vermemek için, Maliyenin, 200 - 300 
milv^n ylY<] hîr zararına, Türk çiftçisi olarak rıza 
göstermediğini ve 50 bin liralık muafiyet hu
dutlarının umuma teşmil edilmemesi üzerinde 
karar kıldığını tebarüz ettirmek için idi... 

Şimdi, Türk çiftçisi olarak, yine iftiharla bir 
hususu belirtmek isterim : 

Geçen günkü konuşmalarda, serbest meslek 
erbabının gösteremiyeceği birtakım masraflar 
bakımından, götürü gider usulüne tabi tutul
masını burada kabul ettik. Bu serbest meslek 
erbabı; avukat, doktor gibi cemiyetimizin en 
okumuş sınıfı da içine alan bir zümre idi. Bun
lar defter tutma'hususunda daimî olarak muaf 
kaldılar. Türk çiftçisi olarak okuma yazma bil-
miyen bu zümre adına konuşan ben, burada 
daimî surette defter tutmaktan çekindiğimiz
den değil, sadece üç senelik bir müddet için bir 
hususun çiftçilere hak olarak tanınmasını iste-
mektevim. Bu bakımdan da Türk çiftçisi namı
na göğsüm iftiharla kabararak sizlere hibe et
mekteyim. 

Arkadaşlarım, bizim bu nokta üzerinde dur
mamıza sebebolan diğer bir husus var : 

150 bin liradan sonrası deftere tâbi tutula
cak. Bunun hem millî gelire, hem de maliyeye 
geliri bakımından bir zararı da olur, gibi gelir 
bana., d50") bin liradan (190) bin lirava kadar 
40 bin liralık bir fark vardır. Hesabedecek olur
sak, 40 bin liralık fazla gelir, sahibine yüzde 30 
kârla ancak, 12 bin lira kadar bir matraha esas 
teşkil eden gelir sağlar. Bunun, en üst kademe 
olduğu için. en az yarısı vergi olarak çıkar. 
Geriye beş altı bin lira kadar bir ]3ara kalır. 
Ben, Türk çiftçisi olarak, okuma yazma bilmi-
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yen, maliye memurundan korkan bir çiftçi ola
rak beş altı bin lira kazanmak için defter tut
ma külfetine, maliye memurlariyle defter tut
ma şeyine katlanır ve elbette 150 bin liranın 
altına düşürmek için çareler ararım. Bu 
40 - 45 bin liralık bir millî gelir kaybıdır. Ma
liyenin bundan vergi kaybı olur. Bunun için 
tefter tutmaya alıştırılması bakımından 3 sene 
bir zamanı defter tutmaya alışma bakımından 
kabul edilmesini istirham edeceğim. Bu husus
ta bir önerge veriyorum. Arkadaşlarımın bu 
ışık altında beni desteklemelerini bilhassa istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen? Yok. 

Bu hususta verilmiş iki önerge var, okutu
yorum : 

Başkanlığa 
Geçici 4 ncü maddenin 1963, 1964, 1965 sene

lerini de içine alacak şekilde yeniden tanzimini 
teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
1962, 1963 ve 1964 yıllarında götürü gider 

usulünün şümulü : 
Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964 yılla

rında elde edeceği zirai kazancını bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre tesbite mecbur olan 
çiftçiler diledikleri takdirde, adı geçen yıllar 
zirai kazançları üzerinden götürü gider usulüne 
göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde 
belirtmeye mecburdurlar. 

Manisa Trabzon 
Muammer Erten Ahmet Şener 

BAŞKAN — Okunan iki önergeden, ilk oku
nan önergeyi, yani Sayın Kocamemi'ye aidolanı 
evvelâ oylarınıza arz ediyorum. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — önergemi 
izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erten. Evvelâ 
önergeniz hakkında konuşun. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Efendim, 
komisyon bu mevzuda 1962 ve 1963 senesinin 
götürü usulle veya diğer usulle deftere tabi ol-
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mak suretiyle çiftçilere bir tercih hakkı tanı
mıştır. Ancak, bu verginin yeni tatbik edilmek
te olması, defter tutma güçlükleri ve saire na
zarı itibara alınmak suretiyle bunun 1964 sene
sine de teşmilini, birçok arkadaşlarla konuştuk
tan sonra bunun uygun olabileceği, hattâ fay
dalı olabileceği mütalâa edilmiştir. Onun için 
bu teklifi verdik, kabulünü istirham edeceğim. 
Komisyondan ayrıldığımız nokta sadece, 1964 
senesine inhisar etmektedir. Faydalı olacağı ka
naatindeyim, tasviplerinizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Zeyyat Koea-
memi arkadaşımızın önergesinin dikkate alın
ması hususunu oya sunacağım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. («Anlaşılma
dı» sesleri) 

Zeyyat Kocamemi arkadaşımızın okunan 
önergesini oylarınıza sunacağım, kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar. Kabul edenler... Etmi
yenler... 52 ye karşı 54 reyle reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
(Anlaşılmadı, sesleri) 

önergeyi tekrar o'kutuyoranı efendim. 
{'Muammer Erten ve Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu.) 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — önerge hak-
kında konuşacağım. 

BAŞKAN —©uyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşla

rım,-'muhakkak ki, bu kanunu çıkarmak mem
leketimiz i$n iyi olduğu »gibi, kalkınma plâ
nımız için de ıgayet iyi olacaktır. Yalnız bir 
noktayı yüksek huzurlarınızda söylemekten 
vazgeçemiyorum. 

1950 senesinde 'bu kanun kabul edildiği za
man serbest meslek erbabı olan arkadaşlarımız 
dahi bu kanunun tatbikatında bir (hayli güç
lükler çekmişlerdi 've kanunun tatbikatını ya
pabilmek için beyannameleri 'gidip bâzı yerler
de doldurmak lüzumunu (hissetmişlerdir. Bu 
bir gerçektir, bu bir hakikattir. İçinizden bir
çok arkadaşlarınız görmüşlerdir, bilirler. Şim
di, işin bu seneki tatbikatı, gelecek sene ve 
öbür seneki tatbikatı, çiftçiler bakımından 
çok mühimdir. Bir çiftçi her hangi bir sene
sini, deftere tabi olan senesini, tutmaya baş
ladığı zaman çok eziyet çekecektir. Bugün bi
liyorsunuz ki nüfusumuzun yüzde 80 i okuma -
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yazma bilmiyor. Türkiye'nin birçok bölgeleri 
zirai işletmelerle geçinmektedir, ziraatçidir. 
Defteri eline alan, defteri tutmaya başlıyan 
her çiftçi vatandaş bunda eziyet çekecektir. 
Ben de arkadaşların talebi veçhile, lehinde ko
nuşuyorum. 19*64 senesine kadar bir tecrübe 
devresi verilmesini ve bu bakımdan çiftçilerin 
korunmasını arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın CKindoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞ-DU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, bu verginin iki cephesi 
var. Cephelerden birisi, varidat elde etmek; 
ikincisi de kaçakçılığa giden yolları kapamak
tır. Eğer götürü usule iki sene daha uyulursa 
zirai istihsali işliyen tücear, sanayici, şu bu 
kim olursa olsun, kaçakçılik yapıyorsa, bu ka
çakçılığı devam ettirecek demektir. 

Yalnız varidat bakımından değil, kaçak
çılığı kapamak -bakımından da bu tadilin red
dedilmesi lâzım. 

Aslına bakılırsa, ben zira kazançların def
tere tabi tutulmaınasını dün teklif etmiştim. 
Stopaj usulünün daha büyük kazanç getirece
ği, daha iyi talhmine imkân vererek daha çok 
randıman alınabildiğini iddia etmiştim. Ma
dem ki bu yola 'giriliyor, sağlam bir şekilde 
girilsin de fayda mülâihaza ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bayın Savrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, son konuşan arkadaşım söz al
mamış olsaydı huzurunuzu işgal etmiyecektim. 
Fakat, bir yanlış anlaşılmayı izale için gelmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaşımız, «şayet götürü usule devanı 
edilecek olursa kaçakçılığın önü alınamaz»1 şek
linde İfade 'buyurdular. Halbuki, biliyorsunuz 
ki, 150 bin liraya kadar olan 'hasılat sahîbi çift
çiler geniş bir kısmı teşkil ettikleri halde zaten 
bunlar <götürü usûle tabidir. Halbuki, bunun 
dışında kalanlara bir tecrübe devresi vermek 
için yapılmıştır. Teklifi bendeniz de yerinde 
buluyorum. 

Şayet kaçakçılık bahis mevzuu olsaydı. Hü-
'kümetin kendi teklifinde olan kazançlarda gö
türü usulü kabul etmezdi. (Bu varit değildir. 
Bu itibarla 'ben de bu takririn kabul edilmesi
ni, 'benden 'önce konuşan arkadaşlarım gi'bi, ar
zu ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Karamüftüoğlu, 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 

Aziz •arkadaşlarım, -anlamıyorum niçin, iner 
mesele ters yönden, menfi cifhetten ımutlaka al
tında yatan bir kötü niyetin bulunduğu şüphe
sinden mütalâa edilir? (Bunun sebebini anlamak 
mümkün olmuyor. Burada çiftçilere alışık ol
madıkları, yeni tanzim edilen bir vergi siste
mine, vergi rejimine intibaklarının kolaylaştı
rılması gayreti güdülüyor. (Bunda mutlaka bir 
suiinîyct varmış gibi çiftçiler, (hırsızlık, kaçak
çılık yapacaklar diye kıyametler koparılıyor. 
Şurasını arz edeyim ki bu memlekette vergi 
hırsızlığı ve kaçakçılığını bilmiyenler çiftçiler
dir. Çok arzu ederdim ki ISaym Maliye Vekili 
şimdi burada olsun. İki gün evvel, bu meseleyi 
kendileriyle konuşurken, «ben, götürü vergi 
almaya taraftarım» demişti. Meclise 'geldiği za
man teklif edilirse mukavemet etnıiyeceğini 
beyan etmişti. Kendisiyle yüzleşmeye hazırım. 
Binaenaleyh, götürü verginin bir kaçakçılık, 
bir suiistimal, bir vurgunculuk mevzuu olmadı
ğını, 'bu vergiyi tahsil edecek makamın, salahi
yetli zatı kaimi etmiştir. (Bu bir sır değil ar
kadaşlar, kendisiyle vâki 'hususi konuşmamda 
hana ifade etmiştir. Gelsin ifade etmedim der
se bütün mesuliyeti kabul ediyorum. Yüzleşe-
miyeceğim hiçbir şeyi iddia etmem ve söyle
mem. Kaldı ki, meselede kaçakçılık, suiisti
mal yapılacağını Zeynel Oündoğdu arkadaşı
mız nereden çıkarır? Eğer, böyle bir mesele 
varsa bunun ilk kademesinde deftere 'tabi tu
tulmasında zaruret var. Kaçakçılığın, hırsızlı
ğın küçüğü ite büyüğünün katiyen farkı yok
tur. Şeref bakımından fark yoktur, Hazineye 
zararı bakımından farkı yoktur, millete kötü
lük yapma bakımından farkı yoktur. Demek 
İd, bunun bir espirfei var. O da şu oluyor: Zey
nel Giindoğdu'nun bilmediği bir mesele. (Bilme
diği için zihinlerde rüsup yaratacak vicdanla
ra gölge düşüröcek bir şeyi konuşmamasını di
lerdim. 

Mesele şu: 150 bin liradan yukarı kazanç. 
temin eden çiftçiler muhaselbe usulünü yürüte
bilecek maddi imkâna sahiptirler. Bu kadar ka
zanan kimseler muhasebeci tutabilirler, kâtip 
tutabilirler, defterini tuttura'bilirler. Bu işleri
ni yürütmek için bir ıbüro açarak vesikalarını 
hıfzedebilirler. Ama bu 150 bin liranın altında 
kazanç temin eden çiftçiler bu imkânlardan 
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mahrumdur diye götürü usule, belki de aleyh
lerinde olmasına ve zararları pahasına olması
na rağmen, gidilmiştir. Meselâ çeltik ekicisi 
götüm usule tabi ise zarara rağmen sermaye
sinden vergi vermeye mecburdur. 

Binaenaleyh, istirham ederini, şu kanunun 
son maddeleri gelmişken, bunu Heyeti Umumi-
yenin efkârını bulandıracak, zihinlerde tered
dütler yaratacak yollara sevk ederek bir küt
leyi gücendirmiyelim, mağdur etmiyelim. Mu
tazarrır etmiyelim.. Onların da vatandaş oldu
ğunu, onların da en az bizim kadar bu vatana 
bağlı insanlar, bu vatanın selâmetini, bu mil
letin saadetini istiyen insanlar olduğunu kabul 
edelim, lütfedin. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın llyas Seçkin. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK: BA

KANI ÎLYAS ISEOKÎN (Ankara) — Efendim, 
konuşacaklar vaı-sa (ben daha" sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlarım, vergi (kaçakçılığının önlen
mesi mevzuunda en az Zeynel Gündoğdu arka
daşımla beraberim. Ancak, götürü «istemin ver
gi kaçakçılığına sebebolduğu iddia edilemez. 
Çünkü, Zirai Gelir Vergisi sistemine •gidilme
diği takdirde vergi kaçakçılığı mevzuubahsola-
foilir. O da şudur : Zirai gelirler vergiye tabi 
olmadığı takdirde, büyük çiftçiler... Burada, 
Meclis kürsüsünden şunu, bunu ithama, lüzum 
yok, kim kaçırır, kim kaçırmaz bilmeyiz. Bü
tün Meclis müttefiktir ki bugün Türkiye'de ver
gi kaçakçılığı mevcuttur. Şahıs olarak kimseyi 
itham etmiyoruz ama umumi olarak herkes 
ıbu Mecliste vergi kaçakçılığını önlemekte müt
tefiktir. Bunun için bu hususu konuşmamıza. 
lüzum yok. 

Ancak, bu vergi kaçakçılığı, Zirai Gelir 
Vergisi, ister götürü- olsun, ister defter usulü 
ile olsun, çiftçi, fabrikatöre hammadde verdi
ği zaman, istediği gibi bir fatura vermek ve
rip. vermemekte kendisini serbest görebilir idi, 
geçmişte.. Veyahut da birisinin hem un fabri
kası var, hem çiftliği var. Bu ahvalde çiftçi
ler vergiden muaf olsaydı böyle bir kaçakçı
lık mevzuubaihsolabilirdi. Ama götürü vergiye 
tabi olduktan sonra bir beyanname verecektir. 
300 000 - 500 000 diyecektir. Bunu verdikten 
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sonra bir fabrikatöre bir milyon liralık satış 
yaptığı yolunda bir faitura tanzim ettiği tak
dirde elbette o zaman vergi kaçakçılığı mey
dana çıkacaktır. Bu itibarla Zeynel Gündoğdu 
arkadaşımın endişesi vâridoliamaz. Götürü ver
giye tabi olduğu takdirde daıhi vergi kaçakçı
lığı mevzmıbabsolamaz. Lehte konuşanlar ge
rekçesini izah ettiler. Bir intibak devresi geçi
rebilmek hakımmdan Hükümet 1902 - 1963 ü 
'kabul etmiştir. 

Nihayet, bir sene daha fazla kabul edilmesin
de bir mahzur mütailâa etmediğimizi ifade et
miştik. Bu yolda rey kullanmanızı tekrar is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Ev

velâ şurasını arz adayemi ki, isnadetmodim, 
ihtimallerden bahsettim. Sayın KJaramüftüoğlu 
pek sinirli hareket ettiler. Durumu, isnadet-
mişim gibi bir haivanm içerisine soktular. Muh
terem arkadaşım, siz ziraatle ilgilisiniz, ben
deniz de ilgiliyim. Siz satıyorsunuz, ben de 
alıyorum. Fakat parmak izi parmağa göre... 
Üzerine 15 yazın, 15 liraya imza ediyor, 15 bin 
yazın 15 000 liraya imza ediyor. Bu açık kapı
ların adedi çok fazladır. Bunları ne kadar ka
patırsak o kadar fayda temin etmiş oluruz. 
Eğer binbir açık kapı varsa, bunların bir ta
nesini kapamak istiyorsak binde bir olsun mu
hakkak ki bir fayda bağlıyacaktır. 

AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 
Götürüde parmak izi yoktur. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Arz 
edeceğim, dur, şimdi fatura meseleleri üzerin
de duracağım. Burada İM mesele var. Ya götürü 
hususunda vergi hudutlarını genişleteceğiz, 
ve yahut da, bunu tamamen kısacağız. Götü
rü vergi hudutlarının genişletilmesi içlin ben
deniz daha evvel teşebbüslerde bulundum. 
Grupta da her halde bendenizi dinlediniz. («Bu
rada da söylüyor» sesleri) Burada da arz ede
yim. Ama, Maliye Baklanı, «Olamaz» dedi. 
«Sistemimizi tahribeder.» dedi. Yine aynı ka
naatte değilim. 

Yine o kanaatte mücadele ettim, muvaffak 
olamadım. Mademki, şimdi bu yola gittik, bu 
yolu müdafaa etmek de vazifemizdir. 

Götürü vergi usulünün hudutlarının geniş
letilmesini nasıl teklif ettim? Yine teklif edi
yorum. 
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Bugün piyasada üç sınıf esnaf vardır. Bi

rincisi küçük esnaftır, işletme defteri tutar. 
İkincisi orta sınıf esnaftır, haline göre defter 
tutar, vergisini verir. Üçüncü sınıf vardır, bü
yük tüccardır ve büyük müesseselerdir. Bugün 
% 90 mim küçük ve orta sınıf esnaf teşkil eder. 

Ben bir teklif yaptım, dedim ki ; «Bu küçük 
esnafla orta sınıf esnafın 10 senelik beyanname
lerini bir araya getirelim.» Bakın, maliyeye ne 
faide sağlıyacağız... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. Cümleni
zi bağlayın. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Mü
saade edin. İtham ettiler, Yüksek Heyet kabul 
ederse konuşacağım. Bir araya getirelim. Ba
kalım vasati olarak 10 sene zarfında her sene 
ticaret yapan bir adam senede ne ödemiş? Ver
gisinden memnunsak onun da miktarına bağlı. 
maliye ile mükellef olarak bir anlaşma cihetine 
gidelim, bu iki sınıf esnaf için.. Diyelim ki, ar
kadaş, seneden seneye sen vasati olarak 6 bin 
lira vergi ödemişsin. 1961 vergin de 7 bin lira
dır.. Bunu % 60 artıracağız, seni defterden 
muaf tutacağız. Sana bir beyanname veriyoruz, 
bu beyannameyi imza edeceksin. Muvakkat, ge
çici olarak, 4 senelik, Maliye Bakanlığı ve mü
kellef olarak anlaşacağız. Sen de verginin 4 se
ne müddetle 6 - 7 bin yerine 10 bin lira oldu
ğunu kabul edeceksin. Bu suretle de, Maliye 
veznesine bir milyara yakın kazanç sağlıyaca
ğız, dedim. Maliye Bakanı öte tarafta dediler 
ki, «Olamaz, evet bir varidat getireceksin,, piya
sada birçok esnafı rahata kavuşturur, esasen 
bunu çok cazip görmektedirler. Bugün için bir 
kâr elde etmek mümkündür. Fakat verginin 
esasını tahrif etmemek için defter tutma esa
sına milleti yeni alıştırdık, tekrar geriye dön
memek için bugünkü kazancını yarının sağlam 
kaidelerine tercih edeceğiz, demişlerdir.» işte, 
ben de açık olan bu kapının peyderpey kapan-
masiyle bir gün bütün bunların kapanmış ola
cağını göreceğiz, dedim. Niçin bundan dolayı 
beni bu kadar itham ediyorsunuz? Maruzatım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Arkadaş

larım, biraz evvel konuşan Zeynel Gündoğdu 
arkadaşım vergi sistemlerinin yeni prensipleri 
üzerinde konuştu. Halbuki biz Hükümetle mu-
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tabık kaldık, çiftçi olarak Gelir Vergisi dâhi
linde vergilendirilmeyi kabul ettik. Bunun dı
şında hiçbir şey istediğimiz yoktur. 

Parmak basmak, fatura tanzim etmek, bü
yük kaçakçılıklar meydana getirmek ancak ve 
ancak defter usulü ile olur. Parmak bastırırım, 
10 bin liralık, onu yine defterine geçirecek. 
Götürü usulde Hükümetin tesbit ettiği bir mas
rafı gelirden düşmekle parmak bastırmanın 
hiçbir alâkası yoktur. 

Taaccüp ediyorum,. avukatın, doktorun ser
best usulde, götürü usulde vergilendirilmesini 
kabul eden bu heyet üç sene daha götürü usul
de defter tutmayı kabul etmiyor ve aleyhinde 
bulunuyor. Bu nasıl anlayıştır, anlıyamıyorum? 
Üç sene diyoruz, bize kolaylık gösterin, diyoruz. 
«cahildir, büyük masraflar vardır, girmez def
terin içine...» Geçen gün burada izah ettim, 
tarlasının kenarından geçtiğim adamın tarla
sını sularım, sürerim, ekerim, biçerim, on para 
vermem, bunu nasıl defterime geçiririm, de
dim. Bu gibi şeyleri tasfiye etmek için bâzı 
masrafları buna göre tanzim etmek için iki, üç 
senelik bir müsaade istedik. Bu kadara hakkı 
yok mudur bu kütlenin? İnsafınıza sığınırım 
arkadaşlarım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Muhterem arkadaşlarım, Kocamemi'nin dediği 
gibi bu mesele, biz çiftçileri çok üzmektedir. 
Çünkü, bu kanun geldiği zaman, efkârı umu-
miyenin o şekilde hazırlanmıştı ki, büyük bir 
çiftçi kütlesi vergi vermiyor, vergi kaçakçılığı' 
yapıyor, onlardan nasıl vergi alalım havası al
tında, buraya gelen bu kanun, bu basit mevzu
larda dahi bu Büyük Meclisi büyük münakaşa
lar sevk etmektedir. 

Hepsi üniversite bitirmiş, serbest meslek 
.mensubu insanlara kolaylığa tanıyor, onların 
yüzde indirimini kabul ediyorsunuz da, bu cahil 
kütlenin bir çiftçi kütlesinin, hepimizin efen
disi dediğimiz ve efendiliğine çalıştığımız bir 
kütlenin yetişmesi için, bir imtiyaz değil, alış
ma devresine bu kadar itiraz ediliyor. O zümre 
ki, sanki bunu bir vergi kaçakçılığı için silâh 
olarak kullanacakmış intibaı veriliyor. 

Zeynel Gündoğdu arkadaşımın, kendisinin, 
buğday aldığı için ziraatle ilgili olduğundan 
bahsetti. Ben de otobüse biniyorum, yük nakle
diyorum. Onun kadar ben de sanayiciyim. 
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Arkadaşlarım, biz ziraatçiler daha Gelir 

Vergisi vermedik. Gelir Vergisine tabi olma
dığımız için, defter tutmadığımız için parmak 
bastırmanın, evrak tanzim etmenin usullerini 
daha öğrenmedik. Onun için nasıl parmak bas
tırıldığını bilmeyiz. Onu bilenler bize öğretmeye 
kalktıkları için üzülüyorum. Bu basit madde
nin kabulünü bilhassa istirham eder, Türk çift
çisini bu kadar üzmemenizi rica ederim, arka
daşlarım. 

Hürmetlerimle. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan)' — Sa

taşma vardır, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Riyaset sataşma olduğu kana
atinde değildir. Onun için söz vermiyorum. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — He
yeti Umumiyenîn reyine arz ediniz, sataşma 
vardır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız sataşma olduğu 
"hususunda ısrar ediyor. Bu hususu oylarınızla 
halledeceğiz. Sataşmanın varlığını kabul eden
ler... Etmiyenler... 46 ya karşı 49 reyle sataşma
nın varlığı kabul edilmiştir. Buyurun. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev
gili arkadaşlarım; Mustafa Kemal Karan"Bey, 
biraz manalı konuştular. Evet, doğru, sa
nayici imiş beyefendi ve dolayısiyle de zira
atçı imiş. Yalnız, kendi menfaatleri isti
kâmetinde konuştuklarını da bu vesile ile iti
raf etmişlerdir. Evet ben, sanayiciyim, ama 
daima konuşmalarım kendi menfaatimin hi
lâfına umumun menfaatinedir. Geçmişteki 
zabıtları tetkik etmesini kendisine tavsiye 
ederim. 

Ben eğer sanayici isem, hem alıyorsam, hem 
satıyorsam, ne kadar açık kapı fazla olsun 
bunda benim menfaatime olur. Bunun ak
sine bir yolu tavsiye ediyorsam milletin men
faatinin bu yolda olduğunu gördüğüm için tav
siye . ediyorum. Yani kendi durumunu müş-
külleştiriyoram. Hakikat bu kadar sarih iken 
hesaplarına gelmiyen bir kanaatin serdedil-
mesi karşısında çiftlik ağalarının hepsinin bir
den üstüme çullanmalarının mânasını bir tür
lü anlıyamadım.. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kemal Karan Bey, yörüyüp 

gelmeyin, lütfen oturunuz efendim. Siz de 
sataşma olduğu iddiasında mısınız?... Yoksa 
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mevzu hakkında mı söz istiyorsunuz, Riyaset 
sataşıldığı kanaatinde değildir. Onun için söz 
vermiyorum. Mevzu hakkında sıraya yazıyo
rum. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
•Sataşıldığı iddiasındayım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Karan, ' sataşıldığı iddiasında 
ısrar ediyor. Sataşmayı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Mus
tafa Kemal Karan. 

MUSTAFA KEMAL .KARAN (Amasya) — 
Arkadaşlar, bu Mecliste çiftçi haklarını ko-
runmanm bir suç olduğunu hiçbir zaman ka
bul etmiyorum. Ben, bu dâvayı müdafaa 
ederken, ben bir çiftçiyim, memleket ziraa
tına hizmet eden bir çiftçiyim ama dertlerine 
deva ariyan bir çiftçiyim, blânçoya girmiş, 
defter tutar bir vaziyetteyim. Bana yalvarsa-
lar dahi götürü usule girmem. Çünkü ben 
ziraatin büyük kârlar yaptığı kanaatinde olan 
bir insan değilim bu memlekette onun için def
ter tutan bir insanım. Ben bu memleketin 
zavallı, yeni bu vergiye .alışan, fakat defter 
tutmasını bilmiyen, maliye memurlarının 
elinde kıvranacak olan çiftçiye bir iki senelik 
bir staj devresi kabul etmeniz için konuş
muştum. 

Arkadaşlarım, Zeynel Bey arkadaşım dâva
sını müdafaa ederken ben kendi aleyhine ko
nuştum diyor. Evet ben zamanı müdafaa et
tim. Elbette müdafaa ederler, çünkü menfa
atlerinedir. Çünkü benzine yapılacak zam 
müstehlike intikal edecektir ve yüzde kân da 
taşıyıcıyla beraber gelecektir. Ama çiftçinin 
verdiği vergi kendi cebinden gidecek, hattâ 
götürü vergiye tabi olduğu zaman da serma
yesinden vergi verecektir. Onun için kendi 
aleyhine değil, kendi lehine konuşmuştur. Ben 
sanayici değil, çiftçiyim, bir çiftçi olmakla 
itham ediyorum. Bu memleketin çiftçisinin 
kalkınması ile memleketin kalkınacağı kana
atinde olan bir arkadaşınızım. Onun için onla
ra yardımcı olun, arkadaşlarım. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sataşma olduğu iddiasında mı
sınız Gündoğdu 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Evet. 
(Gürültüler, sataşma yok sesleri) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, biz, Yüksek Heye

tin, vergi kanunlarını müzakereden henüz yorul
madığına kaaniiz. Bunun için müzakerelere de
vam ediyoruz. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Yapı
lan bu zamlar dolayısiyle şahsımı hedef tutmuş
lardır. Bundan daha çok sataşma olamaz. 

BAŞKAN — Riyaset sataşma olmadığı kana
atindedir. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
(Gürültüler, «Zeynel Bey, vazgeç» sesleri) 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Vaz
geçtim, usul hakkında söz istemiyorum, sataşma 
hakkında istiyorum. (Gürültüler, gülüşmeler) 
(ön sıralardan bir C. H. P. li Milletvekili, Zey
nel Gündoğdu 'yu gülerek kucakladı ve onu ko
nuşmaması hususunda ikna ederek yerine oturt
tu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; madde 
hakkında iki tane kifayet önergesi vardır. Yal
nız, son olarak sayın îlyas Seçkin söz istemiştir, 
kendisine söz veriyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Komisyon.. Söz istiyor mu? 
GEÇÎCI KOMİSYON ADINA FENNÎ ÎS-

LÎMYELl (Balıkesir) — Hayır. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Abdurrahman AJtıığ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan değiştirge önergesi hakkın

da müzakerenin yeterliğim arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Muammer Erten ve 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in önergesi 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul I 

etmiyenler... Nazarı dikkate alınması kabul edil- I 
mistir. I 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İS-

LÎMYELÎ (Balıkesir) — Meclisin temayülüne I 
iştirak ediyoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor. Bu sebeple maddeyi tadilâtiyle birlikte I 
oylannıza 'arz ediyorum: Kabul edenler... Et- I 
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

1962 yılında asgari kazanç esası I 
GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 

zirai .kazançlarda asgari kazanç esası hakkın- I 
daki 112 nci maddesi hükmü 1962 yılında elde I 
olunan zira* kazançlar hakkında uygulanmaz. I 

(BAŞKAN — Maddeyi loylarınıza arz edi- I 
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

1961 ve 1962 takvim yıllan zirai kazançlarının 
vergileri I 

GEÇtOt MADDE 6. — 193 saıyılı Gelir Ver-
ıgisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümle
rinin tatbikinin tehiri hakkındaki 28 . 2 .1962 
tarih ve 35 sayılı Kanunla tarh ve tahsili tehir 
olunan vergilerden : 

1. 1961 takvim yılında elde olunan zirai 
kazançlarla ilgili olanlar için beyanname veril
mez ve bu vergiler tarh ve tahsil olunmaz. 

2. 1962 takvim yılında elde edilen zirai 
kazançlarla ilgili olanlar ise umumi hükümler I 
dairesinde tarh ve 1963 mali yılı içinde Maliye I 
Bakanlığınca tesbit edilen zamanlarda ve dört I 
eşit taksitle tahsil olunur. I 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Ke
mal Karan... I 

M. KEMAL KARAN (Amasya) — Ar
kadaşlarım; bir hususun açıklanması için 
söz almış bulunuyorum. I 

35 sayılı Kanunla bugüne kadar 1962 yılı 
vergileri tehir edilmiş ve bugün bu kanun esas
ları dâhilinde vergi alınmak lâzımgelmektedir. 
Fakat tatbikatta görülüyor ki, bu kanunda zi
raat işçilerinin vergiden muaf olduğu kabul 
edilmektedir. Falkat maJhallî defterdarlıklar 
1962 senesindeki Zirai Gelir Vergisini tesbit I 
ederken ziraat işçilerinin de vergilerini mü
kelleflerden istemektedirler. | 
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Şimdi bu kanun tatbik edilmekte olduğuna 

göre ziraat işçilerinden vergi alınmaması ikti
za eder. Bu husus Maliye Bakanı tarafından 
bu kürsüde açıklanırsa tatbikatta her hangi bir 
yanlışlığa mahal verilmez kanaatindeyim. Bu
nun için söz almış bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Savının. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ bir hususu arz etmek isti
yorum. Bu kürsüjye gelip, herhangi bir zümre
nin hakkını müdafaa etmenin o zümrenin işti
gal ettiği bir işle iltigal etmekten mütevellit 
bir zihniyet taşınması bu Meclisin ciddiyetine 
uygun olmamalıdır. Peşinen bunu arz edeyim 
ki, her hangi bir zümrenin menfaati müdafaa 
edilirken benim kanaatim odur ki, yalnız ben
deniz değil bütün arkadaşlar her halde bu züm
renin dert ve ihtiyaçlarını çok iyi bildikleri 
için bu kürsüde bunu dile getirmek cesaretini 
kendilerinde bulmuşlardır. Yoksa hiçbir millet
vekilinin şahsi mülâhaza ile bu kürsüyü işgal 
edeceğini asla aklımdan geçirmem. Onun için 
bu mülâhaza ile noktai nazarımı kabul etmeni
zi peşinen istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin getir
diği tasarıda, 1961 - 1962 yılının da vergisinin 
alınması şekli mevcut idi. Komisyon 1961 yılı
nı ilga ederek 1962 nih vergisinin alınmasını 
muvafık buldu. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
1962 yılının mahsulünü çiftçi idrak etmiştir ve 
tamamen de sarf etmiştir. Ve şuna da emin olu
nuz ki, 1962 beyannamesini de yüzde belki onu 
vermemiştir. Vermemesi sebebi de geçen sene 
hu kânunun tehir edilmiş olmasından ileri ge
len bir cesaretin neticesidir. Kaldı ki, beyanna
me dfthi vermiş olsa 193 sayılı Kanuna göre 
vermiştir. Yeni tasarı bu beyanname şeklini de
ğiştirmektedir. Yine bir esasa istinadetmemek-
tedir. Ve 1962 iyilinin vergisini isterken bu ta
sarıya göre beyanname vermeye mecbur tutul
maktadır. 

Şimdi çiftçi beyanname verecek. Fakat neye 
istinaden verecek?... Defter tutmamış, mahsu
lünü satmış, ne almış ne satmış bunu bilmemek
tedir. Nasıl vergi tarh edilecektir, arkadaş
lar? Evet, her hangi bir şekilde bir götürü ver
gi taıih edilebilir. Ama, emin olun ki, bu züm
reyi çok mağdur eder ve ezbere bir vergi sis
temi olur. Bunun kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
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Biz bir miktar vergi alacağız diye mütaaddit 
vatandaşları sermayesini heder edecek bir şe- ' 
kilde mağdur etmeye hakkımız yoktur. Bunlar j 
istihsal unsurudur. Bu zümreyi bu istihsalini \ 
elde edecek, buna tekrar imkân vermekten ala- | 
koyacak şekilde mağdur edecek olursak bu \ 
zümre bir daha belini doğrultamaz. j 

Arkadaşlarım, çiftçilik mesleki diğer ,mes- ! 
leklere benzemez. Bir tüccar her ıhangi bir işte j 
zarar ederse, bu tüccar bir iki ısene içinde kal- j 
kınabilir, Fakat emin olunuz bir çiftçi arka j 
arkaya bir iki sene zarar ederse on sene be- j 
lini doğrultamaz. Onun beş on ısene belini doğ- i 
rultamaması demek bu memlekette istihsalin | 
bu kadar geri kalması ve bu kadar azalması j 
demektir. Ve bu memleketin kalkınmasında bu î 
derece tesirini gösterecektir. j 

Onun için bir arkadaşımla bu mevzuda bir j 
takrir hazırladık, Hükümet de lütfetsin, bu yi- \ 
İm gelirini bırakalım, 1962 yılından bu vergi- ! 
leri muaf tutalım. Bunun kabiliyeti tatbikiye-
si yoktur, tahakkuku güçtür, ve çiftçiyi çok 
mağdur .eder. Bu takririmizin kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tekin. 
İBRAHİM TEKÎN (Adana) — Söyliyecek-

lerim söylenmiştir. Vazgeçiyorum. 
' BAŞKAN — Sayın Muammer Erten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım; iyi hatırlarsınız, biz 1962 vergi
sinden yalnız zirai vergileri değil esnaf götürü 
vergisini de tehir etmiştik. Şimdi muvakkat 
altıncı maddeyle yalnız ziraatçilerin 1961 sene
sindeki vergileri tahakkuk ve tahsil edilmez, 
diye bir hüküm konmuştur. Ancak, esnaf bu 
hükme dâhil edilmemiştir. Onlar hakkında da, 
biliyorsunuz tehir ederek 1961 senesi vergisini 
durdurmuştuk. Eğer, 1961 vergisi almacaksa 
hepsinden birlikte alınmalı, almmıyacaksa 1961 
de tehir ettiğimiz vergi her ikisinden de alın
mamalıdır. Böyle bir tefrik yaparsak bir ada
letsizliğe meydan vereceğimiz endişesindeyim. 
Bu bakımdan bir takrir de sunuyorum. Nazarı 
dikkate alınmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Yahya Dermancı. 

YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem 
arkadaşlarım, yeni getirilmiş olan zirai W g i , 
memleketimizde tatbikatı münasebetiyle büyük 
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tepkiler yarattı. Ancak, bu önergeyi âdil bir 
şekilde almak için çaba gösteriyoruz. 1961 in 
1962 de alınacak olan vergisini bağışladık, 1962 
nin de 1963 te alınacak olan vergisini şimdi ba
ğışlanması istenmektedir. Ben şuna kaaniim 
ki arkadaşlar, yatırım yapmıyorum, samimî 
söylüyorum, yüzde sekseni çiftçi olan bu mem
leketin çalışan insanları, çiftçileri henüz belini 
doğrultmamışlardır, borçsuz bir tek çiftçimiz 
yoktur. Ziraatçiyiz diye geçiniriz, Türkiye çift
çi diye geçinir, halbuki bugün yiyecek buğdayı
mızı dışardan ithal etmezsek memleket perişan
dır. Bu bir gerçektir. Bugün kooperatife ve 
bankalara tümen tümen borçlu olan köylü, beli
ni doğrultamamış olan çiftçi vergi verecek du
rumda değildir. Cumhuriyet Hükümeti ilk te
şekkülünde memleketin gerçeklerini hesaba ka
tarak Teşviki Sanayi Kanununu getirmiş ve bir
takım teşekküller kurmak suretiyle memleketin 
ıstıraplarını veremi, trahomu, sıtmasını parasız 
olarak tedavi yoluna gitmiş ve ziraati de teşvik 
etmek için birtakım yardımlarda bulunmuş, bu 
memleketin kalkınması ziraatle, tarım ürünleri 
ile mümkün olacağına göre - bunu daima savu
nuyoruz - uzun yıl vergi almamak ve yardım 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir gerçek ama 
bugün miletvekili hakikaten aldığı para ile, bu 
memleketin, bu Devletin kendisine verdiği para 
ile geçinemiyecek, arkasına kambur teşkil 
edecek şekilde birtakım borçlar yüklenmekte 
iken ve memleketin çeşitli ıstırapları ortada bu
lunurken, şunu şükranla kaydedeyim ki, 2 yıl
dan beri buraya gelen bizim çiftçi mümessilleri
miz «Biz vergiden kaçıyor değiliz. Mutlaka bu 
vergiyi verelim. Biz bu memleketin, bu devletin 
mekanizmasının işlemesi için ne şekilde yakıt 
lazımsa bunu vereceğiz, bundan kaçmıyoruz. Bu 
şerefli vazifeden bizi kaçıyor telâkki ederseniz 
hakikaten kırılırız.» diyorlar. Biz «Vergi vere
ceğiz, vereceğiz ama bu verginin âdil olmasını, 
birtakım kolaylıklar sağlanmasını istiyoruz.» 
demektedirler. 

Şimdi bu yolda çaba gösteren Büyük Meclis 
çiftçi hakikaten vergi alınmaması lâzım gelen 
bir unsurdur. Yarının büyük Türkiyesini hazır
lamak için Hükümetin bir müddet bunlara bü
tün imkân kapılarını açması icabeder. Hükümet 
bunu yapamaz. Maliye Vekili gelir, benim im
kânlarım bundan ibarettir, ben sıkıntı çekiyo
rum, mebusum sıkıntı çekiyor bu memleketin 
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kurtulmasını istiyorsak zaten benim çiftçile
rim de vergi vermek istiyorlar, bir yıl mademki 
bağışlanmış bulunuyor bundan sonra da bu ka
nunun aynı şekildeki hazırlanmış olan şeklini 
kabul edelim. Bu bir yılı dahi geri bırakacak 
olursak büyük bir adaletsizlik meydâna gelecek
tir. Takdir sizindir. Saygılarımla. 
- BAŞKAN — Sayın Melen. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın milletvekilleri, Sayın Ahmet Savrun Be
yefendi «1962 yılı zirai kazancından da 1961 yı
lında olduğu gibi vergi almıyalım.» diyorlar. 
Mucip Sebebolarak da; «sene bitmiştir, beyan
name vermişlerdir, bunlardan yeniden beyan
name alınması müşkülât arz eder.» dediler. Na
sıl bir teftik yapılacak? 

Şimdi, evvelâ tekniği arz edeyim; biliyorsu
nuz, bunlardan ekim, sayım beyannamesi alıyo
ruz. Kanun 1961 yılı başından itibaren yürür
lüktedir. Ve her sene köylerde açılan defterlere 
çiftçikr gelip ektikleri araziyi beyan etmekte
dirler. Bütün çiftçiler ekim ve sayım beyanı 
yapmaktadır. Ekim, sayım beyanı yapanlar içe
risinde kanunun ölçülerine göre vergi mükellefi
yetine girecek olanlar varsa onlar vergi mükel
lefi olarak ayrılıyor ve onlar mütaakıp malî yı
lın başında satışlarını beyan edeceklerdir. 

İki senedir, yani hem 1961, hem 1962 için, 
ekim ve sayım beyanları yapılmıştır. Binaen
aleyh yeniden bu kanun yürürlüğe girince ye
niden ekim ve sayım beyanı almmıyacaktır. Sa
dece evvelki kanuna göre vergi mükellefiyetine 
girenlerle, ölçüler değiştiği için, bu kanuna göre 
vergi mükellefiyetine girenler arasında şüphesiz 
fark vardır. Yani vergi mükellefiyetine girenlerin 
sayısı daralmıştır, ölçüler değiştiği için bu ka
yıtlar üzerinden tesbit edilecektir. Bunların mik
tarı yeni mükellefiyete girenlerin adedi azalmış 
bulunmaktadır. Kayıtlar üzerinden tesbit edile
cektir. Bu itibarla mükelleflerden ekim beyanı 
alınmasına ihtiyaç yoktur. Bu kanunun şümu
lüne girenlere tebligat yapılacaktır. Ve kendi
leri önümüzdeki ayda yani, Mart ayı içinde 
1962 yılı içindeki satışlarını beyan edeceklerdir. 
Zirai kazanç sahiplerinden istediğimiz sadece sa
tışların beyanıdır. Meselâ sene içinde 35 bin lira
lık satış yaptım, diyecek. Mükellefiyet bundan 
ibarettir. Götürü esasını kabul etmiş bulunduğu
muza göre 3 sene müddetle masraflarını maliye 
götürü usule göre hesap ve bunu satıştan tenzih 

edecektir. Bakiye kalırsa vergi alacak. Durum bu. 
Gayet basit bir mekanizma. Yeniden beyanname 
almaya ve saireye ihtiyaç yoktur. 

Sayın arkadaşımız, «Çiftçinin belini doğrul
talım, zaten borçludur, binaenaleyh vergi al~ 
mıyalım.» şeklinde mütalâada bulundular 

Arkadaşlar, bizim vergi aldığımız kimseler 
büyük çiftçilerdir, Zaten zarar edenden vergi al
mıyoruz. Bu verginin hususiyeti oradadır. Sonra, 
bu verginin esası .gerçek gelire dayanır. Vergiyi 
dönüm başına götürü olarak alırsak çiftçi o vakit 
behemehal vergi verecektir. Bu esasta ise kazanç 
alınmadıkça vergi vermek yoktur. Safi kazanç 
mevcut ise vergi verilecektir. Meselâ çiftçi ka
zanç sağlamıştır, kazanç elde etmiştir. 500 bin 
liralık satış yapıp 100 bin lira safi kazanç ola
rak elde etmiştir. Bu takdirde, bu kazancının ver
gisini de verecektir. Kazanç sağlıyan çiftçiyi 
de beli bükük çiftçi kabul etmemek lâzımdır. 
Vergi tarh ve tahakkuk usulümüz de gayet ge
niştir, müsaadekârdır. Taksitlendirme vardır 
ve saire... Eğer 1962 de bir zarar husule gelir
se hu zararını 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 yılla
rına kadar devretmek imkânı da mevcuttur. Bi
naenaleyh beyanı yapmak 1962 de zarar eden mü
kellefin de işine gelir. Çünkü Bu zararını mü
taakıp senelerin kârlarından mahsubetme imkân
ları da mevcuttur. 

Sayın arkadaşımıza şunu da arz edeyim : 
Bu bütçemizde ayrıca 100 milyon liralık da bir 
tahmin konmuştur. 1961 - 1962 yılları kazançla
rından alınabileceğine göre, komisyon 1961 i 
kaldırmıştır, 1962 yi de kaldırırsak bu rakamı 
'büsbütün kaldırmak lâzımdır. Bir başka vari
dat ile istibdal etmek lâzımgelecektir. Bunu da 
telâfi etmeye imkân yoktur. 

Diğer arkadaşımızın ziraat işçileri konu
sundaki mütalâlanna gelince : Ziraat işçilerini 
vergiden muaf tutuyoruz. Ancak bu kanun yü
rürlüğü tarihinden itibaren muaf tutuyoruz. 
Bundan evvel ziraat işçilerinden vergiye tabi 
olanlar mevcuttur. Bilhassa resmî dairelere, 
şirketlere, iktisadi Devlet Teşekküllerine, zira
at işletmelerine bağlı işçilerden vergi alınmış
tır. Makable şâmil 'bir hükürn tesis edersök, 
bu vergilerin birer birer sahiplerini 'bulup ia
de etmek vaziyetiyle karşı 'karşıya geliriz. Tah
sil edilememiş olanları iade etmeyip de" geri 
kalanları vergiye tabi tutarsak, bu takdirde 
de eşitsizlik yaratacağız. Bundan dolayı bu iş-
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İe meşgul olmadık. Kaldı ki, zaten 'bunları ça
lıştıran kimselerin kaydı olmadığı için 'bunları 
tesbit imkânı da mevcut değildir. 

Sayın Muammer Erten arkadaşımız, esna
fa ait verginin de ziraatten farksız olması se
bebiyle, 1961 de elde edilip de, 1962 de sarf 
edilmesi lâzımgelen verginin de tıpkı çiftçile
re ait vergiler 'gibi tehirini veya terkini iste
mektedir. Bu iki zümreye ait vergiler arasın
da bir fark vardır: Çiftçiler 1.961 senesinde 
yeniden mükellefiyete girmişlerdir. Evvelce 
mükellef değildiler. Halbuki; esnaf 1956 den 
itibaren Gelir Vergisi mevzuatına alınmıştır. 
Bu verginin geri bırakılmasının sebebi de 193 
sayılı Kanunda götürü kazançların takdirine 
ait hükümlerin sertliğinden dolayı meydana ge
len 'hoşnutsuzluk olmuştur. Bu kanunla biz 
/bu hükümleri ısla'h ediyoruz. Bu 1*962 ye ait 
vergileri yeniden takdir ve hesabedeeeğiz. Ve 
esnaf mümessillerinin ekseriyette bulunduğu 
komisyonlarda 5 dereceye göre taksim edece
ğiz. Fazla alınmış vergiler varsa eski tarhi-
yattan ma'hsubedeeeğiz. kalan vergi de mev
cutsa iade edeceğiz. Burada telhire gittiğimiz 
takdirde bu esnafın yüzde 60 - 70 nden fazlası 
vergisini ödemiştir, hatta hepsi 1 nci taksidini 
ödemiştir, birinci taksidini ödemiyenlerin sa
yısı pek azdır, 'geriye 20 - 30 milyon lira gibi 
bir vergiyi iade etme mükellefiyetiyle karşı 
karşıya kalacağız. Talısil edilmiş 'olanları 
taJhsil edip edilmemiş olanların terkin etmek
te bir adaletsizlik yaratacaktır. Bu sebeple, ıs
lâh hükmü de gelmiştir, telâfi edecektir bu 
durumu, arz ettiğim ' gibi, 'hem iade mükellefi
yetiyle karşı karşıya kalacağız ve hem de bir 
eşitsizlik yaratacaktır. Bu sebeple sayın arka
daşım izin verirse bu mevzuu da tatbikata bı
rakalım. Gelen hükümler gayet 'hafif ve yumu
şaktır ve esnafı tatmin edecek 'haldedir. Yeni 
bir şikâyet mevzuu yaratmış oluruz, şayet 
bunu geri bırakırsak. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Nadir Yavuzkan. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) - Muhte

rem arkadaşlarım. 1963 bütçesinde ziraat sek
törüne ait vergi yüz milyon lira olarak göste
rilmiştir. Biz zirai sektörün 1962 yılı gelirle
rine aidolan vergilerini •almadığımız takdirde, 
bir adaletsizliğe gitmiş olacağız. 
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Biz geçen sene 35 ve 46 sayılı kanunlarla 

bir tekir yaparken sadece yeni vergi kanunu 
gelinceye kadar tehir etmiştik. Bunların ver
gilerinin alınmıyacağı noktasında bir vuzuha 
ermiş değildi. Şimdi bu kanun tedvin edil
miştir ve elimizdedir, artık bu kanuna göre 
1961 ve 1962. yıllarının vergisinin alınması 
icabetmekteydi. Ama Geçici Komisyon -bunu 
bir atifet olarak kabul ederim - 1%1. yılma 
aidolan zirai -gelinleri vergilendirmenin dışında 
tuttular. Ve 1962 yılma ait (gelirlerin vergi
lendirilmesi kabul edildi. Eğer biz burada bu
nu tekrar kaldırırsak o zaman bütçe açık vere
cektir. Bunu kapatmak için ya yeni vergilere 
gideceğiz veyahut da plânda 'gösterilmiş olan 
bir 'hizmetin teûıiri mevzuu ortaya çıkacaktır. 
Hizmetin tehirini hiçbirimiz istemiyeceğine gö
re o zaman yeni vergilerle bunu telâfi etmek 
durumuna gireeeğiz. O yüzden T9ifî2 yılının ge
lirlerine ait zirai vergi alınması mantıken doğ
ru «olacaktır. .Zaten bu vergileri verecek olan
lar 50 bin liranın üstünde satış yapan mükel
lefler olacaktır. Yani, cemiyette ziraatçilerin 
fakir tabaka değil, bilâkis ortanın üst tabakası 
vergiye girecektir. ıSayın Bakanın izah ettiği 
gibi, 5 sene içerisinde de eğer zarar etmişse 
bunu telâfi imkânı bulacaktır. Zararı olan 
çiftçi, eğer vergi vermezse önümüzdeki yıllar
da bunları düşme imkânını bıılamıyacaktır. 
Vergi vermesi bu yüzden yerindedir. 

rMufhterem arkadaşlarım, buraya /gelmişken 
bir haksızlığı da telâfi etmek icabeder. Sayın 
Muammer Erten arkadaşımızın teklif ettiği gi
bi esnaflar da yeni kanım gelinceye kadar ver
gilerin ikinci taksidini alınmamıştı. Burada 
biz ona benzer olarak tehir ettiğimiz bir kanun
da I9'61 yılı vergisini almadığımıza göre, esna
fın 1961 yılı son taksidini almamak adalete 
uygun olacaktır. Çünkü bu memlekette esnaf 
tabakası cemiyetin en fakir zümresini teşkil 
eder. Ziraatçinin '50 bin lirasından fazlasından 
vergi alınırken onu tekir etmek için 1961 yılı 
vergisini almadığımız gibi, 1962 yılı vergisi de 
tehir edilmiye çalışılırken, esnafın, 1961 yılın
da birinci taksidini •ödediği vergisinin biç de
ğilse ikinci taksidini almamak, doğru ve yerin
de olacaktır. Hem de bu fakir zümreyi sayın 
arkadaşların söylediği gibi /belini doğrulmak 
imkânını vereceğiz. Bu bakımdan arkadaşla-
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rtmın ziraatçiler için 1961 yılındaki verginin 
alınmaması yolundaki kararın esnaflar iğin de 
tatbikma oy vermelerini rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — 'Madde hakkında başka söz si-
tiyen var mı? ©uyurun Sayın Muammer Erten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — 8 nci 
geçici maddeye ait konuşacaktım. Esnaf götü
rü vergisini bu maddede mahfuz tutmak şar-
tiyle ıgeri alıyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (An'kara) — Efendim 'ben 

Yüksek Başkanlığa bir de tadil teklifi verdim, 
kısaca arz etmek isterim. 

Bu 'geçici 6 nci maddenin 2 nci bendi 1962 
takvim yılında elde edilen zirai kazançlarla il
gili olanlar, bu kanunun umumi hükümlerine 
göre zirai gelirlerden vergilerini vereceklerdir. 
Şimdi, 12 nci madde komisyona gitti, He
yeti Umumiyeye yeniden gelecek. Eğer Hü
kümetin teklifi kabul edilirse, Nadir Yavuzkan 
arkadaşımız ifade buyurdukları gibi, 50 bin li
ranın üstünde satış yapan çiftçi değil, Hükü
metin teklifi veçhile kabul edildiği takdirde, 
bunun çok altında 10 - 15 bin lira satış yapan 
çiftçiler de bu vergi 'kanununun şumülü içi
ne gireceklerdir ve buna 'göre vergi vermek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 1902 yılının 
malhsulü idrak edilmiş, satılmıştır, hakikaten 
benden evvel konuşan kıymetli arkadaşlarımı
zın ifade buyurdukları gibi, bilhassa küçük ve 
orta çiftçi halen borç içindedir, perişan durum
dadır. Hiçolmazsa komisyonun kabul ettiği, 
50 bin liralık satışın üstündekilerden 1962 yılı 
içerisinde de 'kabul edilen bu kanunun 'kabul 
edeceğimiz esaslara göre vergi ödemelerini ka
bul edelim. Ancak küçük ve orta sınıf çiftçiyi 
bundan muaf tutalım. Bunun için bir de de
ğiştirge önergesi verdim. Kabul buyurmanızı 
rica ederim, 'hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında başka söz 
istiyen yok. Verilmiş üç tadilname .vardır, oku
tuyorum. 

MALÎYE ©AKANI FERÎD MELEN — 
Esnaflara ait bir madde vardır, sonra 'gelecek
tir. 

Başkanlığa 
Tasarının ıgeçici 6 nci maddesinin aşağıdaki 

şefeilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici önadda 6. — 103 sayılı Gelir Vergisi 

d. 2.1963 0 : 3 
Kanununun zirai £elirlenle ilgili hükümlerinin 
tatbikinin tehiri hakkında 28 . 2 . 1962 tarih 
ve 35 sayılı Kanunla tarh ve tahsili tehir olu
nan vergilerden 

1. — 1961 ve 1962 takvim yılında elde olu
nan zirai kazançlarla ilgili olanlar için beyan
namesi verilmez ve bu vergiler tarh ve tahsil 
olunmaz. 

Adana Adana 
İbrahim Tekin Ahmet Savrun 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici '6 nci maddenin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki gibi değiştirilerek 2 nci fıkranın kaldı
rılmasını arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Fıkra 1. — 1901 ve 1962 takvim yılında el
de olunan zirai kazançlarla ilgili olanlar için 
beyanname verilmez ve bu vergiler tarh ive tah
sil olunmaz. 

M. M. Yüksek Bakanlığına 
Geçici 6 nci maddenin '2 nci bendinin aşağı

daki şekilde tadilinin oya konmasını arz ve rica 
ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

2. — 1962 takvim yılında elde edilen zirai 
kazançlarla ilgili olanlar (elli bin liranın üstün
de satış yapanlar) umumi hükümler dairesinde 
tarh ve 1963 malî yılı içinde Maliye Bakanlı
ğınca tesbit edilen zamanlarda ve dört eşit tak
sitle tahsil olunur. 

BAŞKAN — Okunan üç önergeden ikisi ay
ni mahiyette olup... iSaym Islimyeli, önergeler 
hakkında söz mü istiyorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel kabul ettiğiniz geçici 4 ncü 
madde ile esas itibariyle 1902 yılı zirai kazanç-
larınm götürü usulle vergiye tabi tutulmasını 
tensibetmiş bulunuyorsunuz. Bu itibarla pren
sibi daha eıvvelce kabul edilmiş olan bdfımese-
lenin ortadan kaldırılmasını tazammum eden 
bu önergelerin Yüksek Heyetinizce tensibedil-
miyeceğinden eminim. Yalnız ben, prensibin 
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daha evvelki maddede kabul edilmiş olduğunu 
hatırlatma'k lüzumunu hissettim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Okunan üç önergeden iki ta

nesi aynı mahiyette olup 1961 - 1962 yıllarına 
ait 'beyanname verilmemesi, tarh ve tahsil ya
pılmaması 'hususunu derpiş etmektedir. Bp se
beple aykırılığı dolayısiyle evvelâ bu ikisini 
oylarınıza arz edeceğim. 

Okunmuş olan üç önergeden Ahmet Sav-
run, İbrahim Tekin, Cihat Bilgehan ve İhsan 
Ataöv'e aidolan önergelerin dikkate alınması
nı oylarınıza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımemiştir. 

Üçüncü önerge Sayın Ahmet Üstün'e ait
tir. Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
>arz ediyorum. Ka'bul 'edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Geçici 6 ncı ımaddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihi tak'ibeden yılın başından iti
baren beşinci yılın sonuna kadar yapılacak ya
tırım indirimleri, bu indirimlerin uygulanaca
ğı ticari ve zirai kazançların her yıl için % 20 
sini geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yio'k. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
46 sayılı Kanunla tehir edilmiş olan vergiler 

GEÇİCİ MADDE 8. — Ücretleri ve ticari 
kazançları «götürü usulde tes'bit edilen mükel
leflere aidolup 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı 
Kanunla tarh ve tahsili tehir edilmiş olan ver
giler aşağıdaki esaslar dairesinde tarh ve tah
sil olunur: 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1962 bütçe yılı vergileri, 
Gelir Vergisi Kanununda bu kanunla yapılan 
değişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapıla
cak tadilât uyarınca tesbit olunacak matrahlar 
üzerinden tarh olunur. 

2. Götürü usulde tesbit edilen ticari ka
zançları üzerinden vergilendirilen mükellefle
rin 1961 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı 
1962 bütçe yılında tarhı gereken vergileri, Ge
lir Vergisi Kanununda bu Ikanunla yapılan de-

9 . 2 . 1963 0 : 3 
ğişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapılacak 
tadilât uyarınca tesbit olunacak matrahlar üze
rinden tarh olunur. 

3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı bentlerde 
yazılı vergilerin tarhına esas olacak matrahla
ra mütaallik takdir kararlarının kesinleşmesi, 
her ilçede vergi dairesinin hususi mahalline 
ilân kâğıtları asılmak ve mûtat mahallî usuller 
'kullanılmak suretiyle mükelleflere duyurulur. 

4. İlgili mükellefler işbu ilân tarihini ta-
kiıbeden ay başından itibaren bir ay içinde ver
gi dairelerine müracaatla vergilerini (Götürü 
ücretleri üzerinden vergilendirilecekler 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilecekler 1961 takvim yılı vergileri
ni) umumi hükümler dairesinde tarh ettirme
ye mecburdurlar. 

5. 4 ncü 'bent gereğince tarh edilen vergi
ler; 1963 malî yılı içinde Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunan zamanlarda ve dört eşit taksitte 
tahsil olunur. 

6. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1963 ve mütaakıp bütçe 
yılları, götürü ticari kazançları üzerinden ver
gilendirilenlerin 1962 ve onu takibeden takvim 
yılları vergilendirme dönemlerine ait vergile
ri umumi hükümler dairesinde tarh ve tahsil 
olunur. 

7. 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce götürü ücretleri 
üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 
1962 'bütçe yılı, götürü ticari kazançları üze
rinden vergilendirilenler adına 1961 takvim 
yılı vergilendirme dönemlerine aidolarak ya
pılmış bulunan tarhiyat terkin olunur. İşbu 
tarhiyata mukabil daha önce yapılmış olan 
tahsilat, aynı mükelleflerden yukardaki 5 nu
maralı bent gereğince yapılacak tahsilatın bi
rinci taksitine, fazlası sırası ile ikinci, üçün
cü ve dördüncü taksitlerine ımahsübolunur. Bu 
suretle yapılacak mahsuptan bakiye kalacak 
miktarlar Vergi Usul Kanununun düzeltmeye 
mütaallik hükümleri dairesinde reddolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —- Muhterem arkadaşlarım, ben madde 
hakkında daha ziyade 5 nci bent üzerinde te
menni mahiyetinde Sayın Maliye Bakanının na
zarı dikkatini çekeceğim. 

88 



M. Meclisi B : < 
5 nci fıkrada dördüncü bent gereğince «Tarh 

edilen vergiler 1963 malî yılı içinde Maliye Ba
kanlığınca tesbit olunan zamlarda ve dört eşit 
taksitte tahsil olunur» diyor, öyle zan ve tahmin 
ediyorum ki, bâzı arkadaşlarımız da benim şimdi 
arz edeceğim hususlar hakkında, müspet rey ve 
mütalâa izhar ederler. 

Her bölgenin verimli zamanı, alış verişin art
tığı zamanı vardır. Meselâ, Adana'da, Mersin'
de portakal zamanı esnafın eline bol para geç
me zamanıdır. Benim kendi bölgemde, kendir, 
elma satış zamanı esnafın, vergi mükelleflerinin 
eline bol para geçer. Vergi ve borçlarını kolayca 
ödiyebilecekleri zamandır. Yani, benim arz et
mek istediğim ve Maliye Bakanlığından temen
ni etmek istediğim husus şudur : 

Her bölgenin böyle alış verişin uyanık ve 
canlı olduğu, müstahsilin eline para geçtiği za
manlar nazarı dikkate alınarak bu 4 eşit taksit 
yapılsın ve mükellef yergi verirken güçlük çek
mesin. Bunu arz etmek için huzurunuza çıktım. 
Hürmetlerimle. . 

BAŞKAN — Başka söz istiyent. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Efendim 
bir takririmiz var dedik. 

BAŞKAN — Dediniz ama efendim, geç kal
dınız. Vaktiyle takririnizi verin biz de oylıya-
lım. 8 nci maddenin müzakeresini yaptık, bu 
arada bir arkadaşımız da konuştular. Binaen
aleyh geç kaldınız. 

Vergi nisbetleri 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — 1962 bütçe yılında el

de edilen ve gerçek miktarları üzerinden ver
gilendirilmesi gereken ücretlerle 1962 takvim yı
lında elde olunan kazanç ve iratların, 1962 bütçe 
yılı götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde 193 
sayılı Kanunun 103 ncü maddesinde yazılı nis-
betler; 1 . 1 . 1963 tarihinden itibaren elde edi
lecek kazanç ve iratların ve 1963 ve mütaakıp 
bütçe yılları ücretlerinin (Götürü usulde tesbit 
edilen ücretler dâhil) vergilendirilmesinde, zikri 
geçen 103 ncü maddenin bu kanunun 51 nci mad
desiyle değiştirilen şeklinde yazılı nisbetler uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. -
Yok. Bir önerge var okutuyorum. 

4 9 . 2 . 1963 0 : 3 
J Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçici 9 nçu maddeden sonra geçici 10 ncu 
madde olarak aşağıdaki maddenin kanuna ek-

I lenmesini arz ve teklif ederiz. 
j Geçici madde 10. — İlk defa Gelir Vergisine 
I tâbi olan çiftçilerin ellerindeki bilûmum demir-
I başların mükellefiyete giriş tarihindeki rayiç 
I kıymetleri il komisyonlarınca takdir edilerek 

envantere geçilir ve bu takdir edilen kıymetler 
I üzerinden amortismana tâbi tutulur. 
I Amasya Maraş 
I Mustafa Kemal Karan Hasan Fehmi Evliya 

BAŞKAN — Sayın Evliya, bu teklifiniz ge-
I cici 9 ncu maddeyle ilgili değil, zatıâliniz müs

takil bir geçici 10 ncu madde teklif ediyorsunuz. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Evet 
I efendim. 

BAŞKAN — O halde, geçici 9 ncu maddeyi 
I oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 

Geçici 9 ncu maddeden sonra bir de geçici 10 
I ncu madde eklenmesi hakkında diğer bir önerge 
I var okuyoruz. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki mucip sebepler dolayısiyle, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde 
olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici madde 10. — Zirai Gelir Vergisi mü
kellefleri 1 . 1 .1963 tarihinden itibaren üç 
senelik bir intikal devresi müddetince götürü 
gider veya gerçek kazanç «İşletme defteri veya 
bilanço esası» usullerinden birini seçmekte muh
tardırlar. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 
Mucip sebepler : 

j Zirai sektör daha ilk defa vergi sistemine 
j girmektedir. Zirai masrafların tesbiti esasen 

çok güç ve karışıktır. Bu masrafların defter 
usulüne intibak ettirilip giderler çerçevesine 
alınabilmesi ancak, muayyen bir tecrübe devre
sinin geçirilmesi ve geleneklerin teessüs etme
siyle kabil olabilecektir. Kaldı ki, büyük mik
tarda yazma ve okuma ve hattâ imza atma bile 

j bilmiyen ziraat işçilerinin bordrolarının ihti-
I" yaca salih addedilip edilmemesi hususunda bun-
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lar hakkındaki formüller tamamen taayyün 
edinceye kadar maliye hesap uzmanlariyle mü
kellefler arasında birçok ihtilâflar çıkacak ve 
bu yüzden mükellefler işlerini ufaltıp daha ko
lay vergi sistemleri içerisine girmeye çalışıp is
tihsali değil artırmak, bilâkis azaltmaya mecbur 
bırakılacaklardır. 

Zirai kazançlar arızidir. Hâsılası bazan çok 
anormal gözükebilir. Bunlar hakkında takdir 
hakkının kullanılması ve bu takdir hakkının 
âdil olabilmesi için maliye uzmanlarının da ye
tişmesi ve tecrübe sahibi olması gerektir. Anor
mal derecede düşük görülebilecek zirai kazanç
ların hakikaten anormal olup olmadıklarını tak
dir keyfiyeti dahi ancak büyük bir tecrübe ve 
dirayetin teessüsü ile mümkündür. Hem mükel
leflere, hem de onları kontrol edecek uzman
lara yetişmeleri ve tekâmil edebilmeleri için 
muayyen bir zamanın bırakılması zaruridir. Bu 
müddet zarfında mükelleflerin de kendilerine 
en kolay gelecek usulü ihtiyar edebilmeleri 
hakkı kendilerine tanınmalıdır. 

ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Reis 
Bey, takririmi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. 
Sayın Hasan Fehmi Evliya, takririnizde, ge

çici madde 11 demişsiniz, lütfen buraya teşrif 
ediniz de, takririnizi izah ediniz. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Tak-
ririmdeki madde numarası 10 olacaktır, efen
dim. 

BAŞKAN — Tashih ediniz, efendim. 
NADtR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 

Başkan, bir ek maddemiz var. 

BAŞKAN — Peki. 
Buyurunuz, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, bu önerge 
Vergi Usulü Kanunu ile alâkalıdır. Bu itibarla, 
Vergi Usulü Kanunu görüşüldüğü sırada bu 
önergenin müzakereye alınması iktiza eder. O 
zaman görüşülmesini rica ederim. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Geri 
alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

\ 9.2.1963 0 : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki ek mad
denin ilâvesini arz ve teklif ederim : 

Manisa Burdur 
Muammer Erten Nadir Yavuzkan 

Ek madde 10. — 
Götürü ücretler üzerinden mükellefler adı

na 1962 bütçe yılı götürü ticari kazançları üze
rinden vergilendirilenler adına 1961 takvim 
yılı vergilendirme dönemlerine aidolan tarhi-
yatm ikinci taksitleri ve sonrakileri alınmaz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, müzakeresini yaptığımız kanunun 
yürürlük maddesi kalmıştır, yalnız komisyonda 
bulunan 11 madde de geldikten sonra diğer 
maddelerle beraber yürürlük maddesi de tek
rar oylanacaktır. 

2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler 
ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci maddesine bîr fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/287, 2/324) (S. Sayısı: 59) (İ) 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanının 
bir önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe

siyle ilgisi'dolayısiyle bu bütçeden evvel tet
kiki gereken, «5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet 
Yüceler ve 7 arkadaşının bu kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin» 
ivedilik ve öncelikle müzakeresini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

I (i) 59 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
I dadır. 
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ÖAŞKAN — önergedeki öncelik teklifini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz almak istiyen arkadaş, 
var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maliye Vekilinin önergesinde ivedilik teklifi 
vardı. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

6422 sayıh Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Mevzuu : 
Madde 1. — Aşağıda yazılı kurumların ka

zançları Kurumlar Vergisine tabidir. 
A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) İktisadi kamu müesseseleri; 
D) Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler (bu kanunun tatbikatında cemaatler 
de tesis hükmündedir) 

Kurum kazancı, Oelir Vergisi mevzuuna gi
ren gelir unsurlarından terekkübeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Soldan, arka sıralardan 5 kişi ayağa kalka
rak yoklama yapılmasını istediler. Yoklama tale
binde bulundular.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 

arkadaşlarımız bütçe müzakerelerinde konuş
mak için isimlerini yazdırmak istemektedirler. 
İçtüzüğe göre; bir mevzu gündeme girdiği an
dan itibaren söz istemek hakkı doğar. Gündeme 
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Sermaye şirketleri 
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hüküm

lerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı, ko
mandit ve limited şirketler ile aynı mahiyet
teki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü madcjiesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kooperatif şirketler 
Madde 3. — Kooperatif şirketler, Türk Ti

caret Kanununa veya özel kanunlarına göre ku
mlan ve istihlâk, istihsal, kredi, satış, yapı ve 
sair kooperatif şirketleriyle aynı mahiyetteki 
yabancı kooperatif şirketlerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi 
şirket mahiyetinde olanlar kooperatif şirket 
addolunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Sayın Baran Numanoğlu. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 51 
nci maddesinin âmir hükmü; kooperatifçiliğin 
inkişafını ve aynı zamanda genişletilmesini 
âmirdir. Buradaki Kurumlar Vergisi tâbiri, ko
operatifçiliği tamamen çökertmektedir. Bunu 
arz etmek istedim. 

Anayasanın 51 nci maddesine tamamen ay
kırı olarak gördüğüm bu hususu Âli Heyetini
ze arz etmeden tevakki edemedim. Hürmetle
rimle. 

girdiği anda gelen kâğıtların basılıp, üyelere 
dağıtılmasiyle mümkündür. Şimdi bütçe, bu 
akşam veya yarın gelen kâğıtlarda gündeme 
alınması kaydiyle dağıtılmış olacaktır. O andan 
itibaren herkes konuşmak üzere kâtiplere isim
lerini kaydettirebilir. 

Yoklama neticesinde ekseriyet olmadığı tes> 
bit edildiğinden bugün saat 19,30 da toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 16,10 

3. — YOKLAMA 



D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakereye başlanabilmesi için 

gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. İçtüzüğün 
81 nci maddesi muvacehesinde, bir saat sonra 
çoğunluğun sağlanabileceği ihtimaline binaen, 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayımız var; müzakereye 

başlıyoruz. 
Sayın arkadaşlar, biraz evvel sayın üyelere, 

bütçenin gündeme alındığına dair (Gelen kâğıt
lar) dağıtılmıştır. Bütçe üzerinde konuşma iste
mi mevcudolan arkadaşların, bu hususta Ka
nunlar Müdürlüğünde kurulmuş olan büroya 
isimlerini yazdırmalarını, saatini tesbit edip 
imza atmalarını rica ederiz. 

Kurumlar Vergisi kanun tasarısı üzerindeki 
müzakereye devam ediyoruz : 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

oturum bir saat sonraya bırakılmıştır. («Yarım 
saat sonra» sesleri) 

İçtüzükte yarım saat kaydı yoktur, bir saat 
sonraya. («8,30 da mı?» sesleri) Evet 20,30 a 
bırakılmıştır. 

Kapanma saati: 19,48 

• • • 

Kooperatif şirketler 
Madde 3. — Kooperatif şirketler, Türk Ti

caret Kanununa veya özel kanunlarına göre ku
rulan ve istihlâk, istihsal, kredi, satış, yapı ve 
sair kooperatif şirketleriyle aynı mahiyetteki 
yabancı kooperatif şirketlerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi şir
ket mahiyetinde olanlar kooperatif şirket addo
lunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B E Ş İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nevzat Şener (Amasya) 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 92 — 
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iktisadi kamu müesseseleri 

Madde 4. — Devlete, özel idarelere, beledi
yelere ve-diğer kamu idarelerine ve müessese
lerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı 
bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işa
retli bentleri haricinde kalan ticari, sınai ve zi
rai işletmeler iktisadi kamu müesseseleridir. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 4 neü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Madde 5. — Dernek, tesis ve vakıflara ait 
veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı şartları 
haiz bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki ya
bancı işletmeler, dernek, tesis ve vakıfların ik
tisadi işletmeleridir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Olmadığına göre, oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait 
iktisadi işletmeler 

Madde 6. — Yabancı devletlere, yabancı 
kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup 
birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, 
Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar 
Vergisine tabi tutulur. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulun
maması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Muaflıklar 

Madde 7. — Aşağıda yazılı kurumlar, Ku
rumlar Vergisinden muaftır : 

1. Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pi
yango idaresi ve Askerî Fabrika ve atelyeler 
(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında ka
lan işleri dolayısiyle vergiye tabidirler.); 

2. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün
hasır olmak üzere Tekel işletmeleri; 

3. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
ilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvan
cılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen müesseseler (okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, genel kütüphane
ler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istas
yonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua 
yayın evleri ve emsali müesseseler); 

4. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
genel insan Ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (hasta
ne, nekahethane, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji, seroloji ve dis-
tofajin gibi müesseseler); 

5. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi müesseseler); 

6. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesi ile açılan mahallî, millî veya milletler
arası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

7. 3, 4, 5 ve 6 nci bentlerde yazılı müesse
selerden dernek, tesis veya vakıflara aidolup 
mezkûr bentlerde belirtilen maksat ve gayeler
le işletildikleri ilgili Bakanların mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edi
lenler ; 

8. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

9. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıklan ; 

10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya hare alan kamu müesseseleri; 
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1. Il özel idareleri," belediyeler ve köy

ler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya 
bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen : 

a) Su, elektrik ve havagazı işletmeleri; 
• b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma 

işletmeleri; 
c) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şartiyle); 

12. Köylere, köy birliklerine ve köy be
lediyelerine ait tarım işletmeleri ile bunlar ta
rafından köylünün umumi ve müşterek ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen ha
mam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunların 
bağlı oldukları il sınırı içindeki yolcu taşıma 
işletmeleri; 

13. Ordu evleri ve askerî kantinler; 

14. Münhasıran verem tedavi eden sana
toryum ve prevantoryumlar ile münhasıran kan
ser, cüzzam ve trahom tedavi eden* hastaneler; 

15. Derneklere aidolup münhasıran üyele
rin istifadesine tahsis edilen ve alkollü içki ve-
rilmiyen lokal, gazino ve lokanta işletmeleri; 

16. Esas mukavelelerinde sermaye üzerin
den kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan 
ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmeme
si, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması 
ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair 
hükümler bulunması şartı ile kooperatif şirket
ler ; (Esas mukavelelerde yukanki şartlar mev-
cudolmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara 
uymıyan kooperatifler muafiyetten faydalana
maz) ; 

17. özel kanunlarla veya Devletle akdolu-
nan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulan ku
rumlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Madde hakkında bir değişiklik önergesi vardır 
okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının 
(S; Sayısı : 59) 7 nci maddesinin 8 numaralı 
bendine, aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

9.2.1963 O : 5 
Yapılacak ek : 
(Profesyonel futbol kulüpleri hariç) 

9 Şubat 1962 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

Gerekçe 
334 sayılı Anayasamızın 51 nci maddesi, 

(Devlet, kooperatif çiliğin gelişmesini sağlıya-
cak tedbirleri alır.) hükmünü taşıdığı halde, 
ö yıllık plânın finansmanı zarureti ile, kabul 
olunan 1 nci maddenin (B) bendi gereğince, 
her çeşit kooperatif şirketler Kurumlar Vergi
sinin şümulüne alınmıştır. 

Her »çeşit kurum, kazanç gayesi olmasa da
hi, kanunun şümulüne ithal olunduğu halde, 
münhasıran kazanç maksadı ile kurulduğun
dan şüphe bıüunımıyan profesyonel futbol klüp
lerinin Kurumlar Vergisi muaflığından fayda
lanmasını, eşitlik prensibi ve vergi adaleti ile 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

ÎSLİMYELÎ (Balıkesir) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zongul
dak) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran, efendim. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜO&LU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım, takrir, ilk 
bakışta .hakikaten bâzı profesyonel klüplerin 
tasarının dışarısına çıkarılmasını istihdaf eder 
mahiyette gözükmekte ise de, hakikat halde 
bugün Türkiye'de, yalnız profesyonellikle işti
gal eden bir klübü bulmak mümkün değildir. 
Profesyonel olan bir kulübün içerisinde birçok 
dallar amatör olarak çalışan kulüpler bulun
maktadır. Bu takdirde hem amatör, hem de pro
fesyonel dalı bulunan bir kulübü, bu kanunun 
hükmünden istifade ettirecek miyiz? 

Bu takriri kabul edilirse böyle bir tezat ile 
karşılaşma ihtimali vardır. Bu bakımdan, pro
fesyonel kulüpler aynı zamanda amatörlükle 
uğraştıkları için takririn reddedilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde mi, Sayın 
Turhan Kut? Buyurun. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Değiştirge önergesi vermek
ten maksadım şudur: Anayasamızın 51 noi mad-
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desi, Devletin kooperatifçiliği 'himaye etmesi 
lüzumunu derpiş etmiş, madde halinde tedvin 
etmiştir. Buna rağmen biz -gerek vergi refor
mu 'kapsamı içinde gerekse 5 yıllık plânın iç 
finansmanını sağlamak yönünden yeni yeni vergi 
imkânı araştırdığımız bir sırada ve yukarda da 
işaret ettiğim gibi Devletin himayesini lâyık ve 
mazhar olması lâzımgelen kooperatifleri dahi 
vergi şümulü içine aldığımız halde profesyonel 
spor kulüplerini bu verginin dışına .çıkarmak 
ne adaletle bağdaşır ne de vergi eşitliğiyle., 

•Muhterem arkadaşlarım, her yü transfer 
edilen zaman içinde profesyonel futbol kulüp
lerinin şu veya bu futbolcuya astronomik ra
kamlarla 100 binlerce lira transfer ücreti ver
diklerini âdeta tefrika "halinde okuruz. Böyle
sine maddi imkânlara sahip bir kurumdan ver
gi almıyacağız, ondan sonra, Anayasanın hima
yesine derpiş ettiği kooperatifleri bu verginin 
şümulü içine alacağız. Böyle şey olmaz! 

Üzülerek ifade edeyim: Kanunun birinci 
maddesinde, vergiye dâhil olacaJk 'olan şirket
ler tadadedilirken .maalesef kooperatiflerin de 
bulunduğunu, ben şalhsan ifade edeyim, gözüm
den kaçtı, oylandı, kabul ettik. Bu durum kar
şısında kooperatifleri vergiye tabi tutup kulüp
leri tabi tutmamayı ben şahsan vergi adaleti 
ih), eşitlikle bağdaştıramıyorum. Bunun için 
takririn lehinde oy kullanılmasını istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın ıMüftüoğlu, aleyhte iki 
kişi konuştuğu için size söz veremiyorum. Bu
yurun Sayın Çanga. 

SADRETTİN ÇANOA (Bursa) —'Muhterem 
arkadaşlarım, mâruzâtım gayet kısa olacak. 
Takrir kabul edildiği takdirde çok büyük bir 
yanlışlık yapılacağı kanaatindeyim. Arkadaşım 
maddede zikredilen Beden Terbiyesi teşkilâtına 
bağlı profesyonel kulüplerin Kurumlar Vergisi
ne tabi tutulmasını istedi. Fakat Türkiye'de pro
fesyonel kulüp yoktur. Türkiye'de profesyonel 
takım vardır. Meselâ Fenerbahçe Kulübü Beden 
Terbiyesi Teşkilâtına bağlıdır. Ama Fenerbah-
çenin profesyonel takımı vardır. Bu profesyonel 
takınım oyuncuları bir kanun gereğince trans
ferlerinden dolayı bir vergi öderler. Bu itibarla 
bu takririn reddedilmesi lâzımdır kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 

9 . 2 .1963 0 : 5 
BAŞKAN — Komisyon verilen Önergeye fil-

hal katılıyor mu? Katılmıyor, önergeyi tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bir değişiklik önergesi daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin 5 nci fıkrasına aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif eylerim. 
Kayseri 

Abdülhalim Araş 

Ve geliri eğitim ve öğretim hizmetlerine, te
sislere ait gelirlere tahsis edilen... 

BAŞKAN — Sayın Araş takririniz hakkında • 
buyurunuz.. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, şayanı şükran olan bir husus, 
son zamanlarda eğitim ve öğretim gayesiyle 
memleketimizde birçok tesislerin kurulduğu mu
hakkaktır. Devletin yanında eğitime ve öğreti
me hizmet eden müesseseleri himaye başta gelen 
vazifelerimiz olduğu kadar bir Anayasa icabı da 
olduğu kanaatindeyim. 

Her ne kadar 5 nci bentte pansiyonları mua
fiyet hududu içerisine almış ise de bu maksatla 
kurulan tesislerin gaye ve şümulünü daraltmak
tadır. Nitekim son zamanlarda kurulan bâzı tesis
lerde bu tesislerin bilcümle gelirleri muayyen li
selere, muayyen eğitim hizmetlerine tahsis edil
mekte ve çok geniş çapta hizmetler ifası için kul
lanılmaktadır. Bu itibarla, bu gibi tesislerden ver
gi alınması hususu, eğitim hizmetine ve tesisin 
gayesine aykırı düşmektedir. 

Bu itibarla takririn kabulünü istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen'?. Buyurun 
efendini. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; takririn verilmesine se
bep, çok hamiyetperver, Develi'den bir arkadaşı
mızın tesislerini millî eğitim ve öğretim maksa-
diyle hibe etmesinden ileri gelmektedir. Bu, bir 
han, bir otel ve bir hamamdan ibarettir. Geliri 
bir hayli fazladır. Bu tesislerden elde edilen gelir-
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le civar kazalardaki yoksul öğrencilerin yurt ihti
yaçları ve okumaya sarf edecekleri paralar temin 
edilecektir. Bu bakımdan, bu gibi hayırperver va
tandaşlarımızı da bu gibi tesisleri hayır cemiyet
lerine ve öğretim ve eğitim maksadiyle tahsis et
melerine imkân vermek için, bu takririn kabulü
nü arz ve istirham ederim. 

Bu maksatla biz, daha evvel bir kanun teklifi 
yapmış idik. Fakat, yapmış olduğumuz kanun 
teklifinin şümulü biraz geniş olduğu için, komis
yonda biz bunu arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
izahattan tatmin olduğumuz için reddettik. Yal
nız çok basit bir iki tesise inhisar edecek bu tek
lifi, kabul etmenizi istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNÎ IS-

LlMYELİ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyunu

za sunuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmiştir. Komisyona gönderiyoruz. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İstisnalar 
«Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum ka

zançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır: 
1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 

yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında ve
ya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden 
beri sahibolduklarmı ispat ve tevsik eden ana 
kurumların, kuruma iştiraklerinden elde ettikleri 
kazançlar (iştirak kazançları istisnası) 

iştirak kazançları istisnası, Kurumun bilanço 
tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluşlarda ku
ruluş anında sahibolduğu iştirak hissesine isabet 
eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. Kooperatif şirketlerin ortakları için he
sapladıkları ristuırnlardan aşağıda yazılı olan
lar : 

a) istihlâk kooperatiflerinde: Ortakların 
satmaldıkları malların kıymetlerine göre hesap
lanan risturnlar; 

b) istihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften sa-
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tınaldıklan malların kıymetlerine göre hesap
lanan risturnlar; 

c) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan ris
turnlar; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak 
ödedikleri raporlardan sarf olunmıyarak iade 
edilen kısımlar. 

Bu risturnlann nakden veya ayni kıymette 
mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mâ
ni değildir. Ortaklardan başka kimselerle ya
pılan muameleden doğan kazançlar hakkın
da risturnlara mütaallik istisna hükmü uy
gulanamaz. Bunların genel kazançtan tefrikinde, 
ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmına 
olan nisbeti esas tutulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle ak-
dolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çı
kacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikrami
yeleri. 

4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre verilen sıcak ve soğuk maden suları im
tiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(ihale tarihini takibeden yıldan itibaren beş yıl 
süre ile) 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığının tekelinde bulunan ulaştırma işlerin
den elde ettiği kazançlar. 

Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi 
istisnasına taallûk eden hükümleri sermaye 
şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında da 
uygulanır. Tahvilât ihracı suretiyle sağlanan 
kaynaklar, yatırım indirimi ile ilgili hükümle
rin uygulanması bakımından öz sermaye sayılır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyet 
Madde 11. — Birinci maddede yazılı kurum

lardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de 
Türkiye içinde bulunmıyanlar, yalnız Türkiye'
de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden 
vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyenî 
Yok. Maddeyi oya -sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka

nunla muaddel 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
d e değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzu 
Madde 12. — Onbirinci maddede yazılı dar 

mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancı 
-aşağıda gösterilen kazanç ve iratlardan te-
rekkübeder : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapı
lan işlerden elde edilen ticari kazançlar. 

(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların 
ihraeedilmek üzere Türkiye'de satmaldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmak-
mzm yabancı memleketlere göndermelerinden 
doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sa
yılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat alıcı ve
y a satıcının veya her ikisinin Türkiye'de ol
ması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması
dır .) 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler. 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları. 
4. Türkiye'de bulunan zirai işletmeden el

d e edilen kazançlar. 
5. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul 

malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar. 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
İratları. 

7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 
iratlar (Bir numaralı fıkra hükmü dışında 
kalanların menkul kıymet satışından elde et
tikleri kazançlar hariç). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 192 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

'Safi kurum kazancı 
Madde 13. — Kurumlar Vergisi, birinci 

maddede yazılı mükelleflerin bir hesap döne
mi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 
üzerinden hesaplanır. 

Safi kurum kazancının tes'bitinde Gelir Ver
e s i Kanununun (42 nci maddesinin birinci 
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fıkrasının 2 numaralı bendi hariç) ticari ka
zanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai 
faaliyetle iştigal eden kurumların bu faali
yetlerinden doğan kazançlarının tesbitinde Ge
lir Vergisi Kanununun 59 ncu maddesinin son 
fikraısı hükmü de nazara alınır. 

Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr had
leri hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi 
mükellefleri için de uygulanır. 

Dar mükellefiyete tabi kurumların kurum 
kazanziannın, ticari kazanç gibi tesbit edilmesi 
gereken kazanç ve iratlar da dâhil olmak üze
re, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan 
•kazanç ve iratlardan ibaret bulunması halin
de, Gelir Vergisi Kanununun (bu gibi kazanç 
ve iratların tesbiti hakkındaki hükümleri Ku
rumlar Vergisi matrahının tesbitinde de uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Asım Eren, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Hükümet adına, 
Gelir Vergisinin ilgili bir maddesinde konuş
tuğum sırada, Sayın îlyas Seçkin arkadaşımız, 
«Kurumlar Vergisini ilgilendirir, Gelir Vergi
sini ilgilendirmez.» buyurmuşlardı. Yabancı 
tüzel kişilerin, Kurumlar Vergisi olarak he
saplanması gereken Kazanç vergilerinin aynen 
Gelir Vergisi esaslarına ta'bi olacağına dair bu 
hükmü kendilerine hatırlatmak için mâruzâtta 
bulundum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Ol

madığına göre komisyon bu noktada konuşmak 
ister mi? 

GEÇÎOI KOMİSYON ADINA FENNÎ ÎS-
LİMYELl (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desinin 6 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

6. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il öziel idareleriyle belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine1 yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış 
ye yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan 
bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait kurum 
kazancının yüzde ikisini ve her halde yirmi 
ıbin lirayı aşan kısmı hasılattan indirilmez. Ba
ğış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, 
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•bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden 
mal veya hakkın mevcuıtsa mukayyet değeri, 
bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu 
hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca 
tesfbit edilecek değeri esas lınır). 

7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şar-
tiyle geçmiş yıllarin malî bilânçolarına göre 
talhassul eden zararlar. ('Bilançolarda her yılın 
zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır)'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekildp değiştirilmiştir : 

Kabul edilmiyen indirimler 
«Madde 15. — Kurum kazancının tesbitinde 

aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edil
mez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler. 

2. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar. 

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan ihtiyat akçeleri Türk Ticaret Kanu
nuna, kurumların özel kanunlarına veya esas 
mukavele ve nizamnamalerine göre safi kazanç
lardan ayırdıkları bilûmum ihtiyatlar ile Ban
kalar Kanununa müsteniden bankaların ayır
dıkları karşılıklar dâhil.) 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ay
rıca : 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım 
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışın
daki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve 
benzerleri; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki , 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak 
etmek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki ku-. 
rumun tetfiş ve murakabesi için yabancı mem
leketlerden gönderilen yetkili kimselerin se
yahat giderleri hariç.) 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezalan, vergi cezaları 
ve Âmme Alacaklarının Tahsil ve Usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre ödenen ce
zalar, gecikme zamları ve faizler. 
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7. ihraç kanunlarına veya Devletle akdo-

lunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istis
na edilen, temettü, faiz ve ikramiyelerine isa
bet eden giderler, (Gerçek giderlerin katı 
olarak tesbit edilememesi halinde, bahis konusu 
gerçek giderler, Kurumlar Vergisinden muaf 
menkul kıymetler portföyünün itibari değer 
toplamına, Banka Kredileri Tanzim Komite
since menkul kıymetler portföyü ile ilgili gi
derler nazara alınarak tâyin olunacak ortala
ma gider emsalinin uygulanması suretiyle bulu
nur. Vergiden muaf menkul kıymetler port
föyünün itibari değer toplamı, ilgili hesap dö
nemine dâhil ayların son günündeki vergiden 
muaf menkul kıymetler portföyünün ortalaması 
esas alınmak suretiyle tesbit plunur.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza-
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum 
kazancının tesbiti 

Madde 18. — Yabancı ulaştırma kurumları
nın vergiye matrah olacak kurum kazancı» 19' 
ncu maddeye göre tesbit edilecek hâsılata orta-1 

lama emsal nisbetlerinin uygulanması suretiyle-
hesaplanır. 

Ortalama emsal nisbetleri, Türkiye'de daimî 
veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar igitt 
aynı; kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için 
ayn ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü 
takdirde (en az bir yıl uygulanmış olmak şar-
tiyle) cari ortalama emsal nisbetlerini değişti
rebilir. 

Ortalama emsal nisbetleri Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yayımlanma tarihini takrbeden 
takvim yılı başından itibaren elde edilen İst*-
rum kazançları hakkında uygulçşnır. 

BAŞKAN •-— Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu} 
edilmiştir. 

15 nci maddeye geçiyoruz. (Ekseriyet yok 
sesleri.) 
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3. — YOKLAMA 

(Adalet Partisi sıralarından 5 kişi ayağa 
kalkarak yoklama yapılmasını istediler.) 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — 5 dakika
da bir yoklama yapılm&z efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 81 nei maddesi ge
reğince yoklama yapılacaktır. 

SADRETTİN ÇANOA (Bursa) — Yalnız 

yoklama yaparken olmıyantarı işaret ediverin. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN— İçtüzüğün 81 nei maddesine 
göre, gereken çoğunluk mevcudolmadığından 
10 Şubat Pazar günü saat 10 da toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. İyi geceler. 

Kapanma saati : 21;88 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

10. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana-



cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

17. —'Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından-sözlü sorusu (6/490) 

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

19. — içel Milletvekili Mazlıar Arıkan'm, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

21. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

22. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - istanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç-
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i lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma

dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

28. —- İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, Ankara, istanbul, izmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 

i gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

29. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından »özlü 

| sorusu (6/513) 
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&6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

37. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

38. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

41. — Eskişehir Milletvekili Asiz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli 'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve Iskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

48. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
im, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

49. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

50. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun no ve M. D. O cularm 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi' 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

53. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

54. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Osansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
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işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

56. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmalan için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

58. — Çanları Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

59. — Tokat Milletvekili Reşit Önderin, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dâir Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

60. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

61. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

62. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

63. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

64. — Trabzon Milletvekili* Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 1*6.10.1962] 

2. — Değerli kâğıtlar Kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1963] 

X 3. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma-
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 
hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu tek
lifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nıın, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 
nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 
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2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. Sayı
sı : 49) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜH GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasaıısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8.1.1963] 

2. -— Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 , 1962] 

7. — İstanbul Milletvekili, Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 808) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 



9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis-
yoalan raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rını ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hürmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile îmar ve 
îskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

16. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 18. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
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i Bakanlar Kurulu Kararnamesinin oriahmasi 
! hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 

Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

I 19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
j öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
ı rılmalarma ve bu öğretmenler için teşkil edile-
I cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
I Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 

4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 

I 304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 
I 20. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun

gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 

j gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma-

j liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 . 1962] 

21. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon-

! lan raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt-
I ma tarihi : 27.12 .1962] 

22. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta-
\ rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
| Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
] nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa-
I nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra-
| porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta-
| rihi : 27.12 .1962] 
| 23. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
i 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği-
; şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
] kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon-
I lan raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt-
| ma tarihi : 27.12 .1962] 

24. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi-
I yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
| evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
! Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum-
! lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptınl-
: ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
i Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
I [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 
I 25. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha

ne- 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
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kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

26. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölçek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

27. — Rize'nin Çiftekavak köyü (hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

28. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

X 29. — Sürekli görevlerle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları hakkın
daki 4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

30. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra

poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1983] 

31. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

32. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8 . 1 . 1963] 

33. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

34. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçişi Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 35. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

36. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 37. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 ta
rihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muad-
dil andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/223) (S. Sa
yısı : 50) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 
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X 38. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı | 

müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 39. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz andlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/259) (S. Sa
yısı : 52) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 40. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istikraz 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 
53) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

41. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

42. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğln, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

43. — Çumra'nın Alibeyhöyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi-
ne'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu İzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliba'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı
sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 44. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mahmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) [Dağıt
ma tarihi : 5 . 2 .1963] 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

X 46. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoglu ve 
16 arkadaşının İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/372, 2/274) (S. Sayı-

i sı : 61) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

47. — Birlesimiş Milletler Teşkilâtı tara-
I fmdan çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
I 100 000 dolarlık kısmının satın alınması hususun-
I da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta

sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Soyısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

48. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
I Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve bu kanuna bası hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm 

i 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 213 sayılı Vergi Usul 

i Kanununun 40 nci maddesinin bir fıkrasının de-
| ğiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen-
j meşine dair kanun teklifi (1/290, 2/157, 2/172) 
• (S. Sayısı : 64) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1963] 
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Toplantı.2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının, 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/287, 

2 /324) 

T. C. 
Başbakanlık 13.9.1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1827-2942 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 10.9.1962 tarihinde kararlaştırılan «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

KURUMLAR VERGÎSÎ KANUNU 

GEREKÇE 

Umumi izahat 

Bütün vergi sistemimizin yeniden revizyondan geçirilmesi ve vergi kanunlarımızın ekonomik 
ve sosyal icapların gerektirdiği hükümlerle teçhiz edilmesi maksadiyle Bakanlığımızca kurulan 
Vergi Reform Komisyonu, çalışmalarının ilk safhasında Gelir ve Kurumlar vergileri kanunları
nı tetkik konusu olarak ele almış ve bu kanunlarda ihracâtı teşvik ve ekonomik gelişmeyi hız
landırmak yönünden yapılmasında fayda mütalâa ettiği tadilâta ait teklifleri muhtevi raporu
nu Bakanlığımıza vermiştir. 

Bu rapor, Bakanlığımızca diğer Bakanlıklara, meslekî teşekküllere ve üniversitelere gönde
rilmiş ve bu yerlerden alman mütalâalar da göz önünde tutulmak suretiyle Gelir ve Kurumlar 
vergileri kanunlarında lüzumlu değişiklikler yapılmış ve bu kanunlara yeni hükümler konul
muştur. 

Bu meyanda Gelir Vergisi Kanununda yapılan tadilâta mütenazır olarak Kurumlar Vergi
si Kanununda da Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi müessesesinden istifade
sini ve zararlarını beş sene müddetle nakledebilirlerini temin eden hükümlere yer verilmiştir. 
Ayrıca, dar mükellefiyete tâbi kurumların bâzı nevi kazanç ve iratlarına ait Kurumlar Vergisi
nin stopaj suretiyle alınmasına mütaallik yeni bâzı hükümler konulmuş ve kanunun birtakım 
maddeleri üzerinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Tadil tasarısı ile yapılan değişiklikler ve ihdas olunan yeni hükümler hakkında maddelere 
ait gerekçe bölümünde etraflı izahat verilmiştir. 
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Maddelere ait gerekçe 
Madde 1. — Bilindiği gibi 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesi kurumlar 

vergisinin mevzuunu tâyin etmekte ve mütaakıp 2 - 6 ncı maddeler ise, vergi mevzuuna giren şir
ket, müessese ve işletmelerin her birinin mahiyet, hudt*t ve şümulünü açıklamaktadır. 

Meriyette bulunan 1 nci maddenin 1 nci fıkrası, «aşağıda yazılı tüzelkişilerin kazançları kurum 
lar vergisine tâbidir» dedikten sonra dört bent halinde vergi mevzuuna giren şirket, müessese 
ve işletmeleri saymaktadır. Merzkûr bentlere göre Kurumlar Vergisi şümulüne alınanlar; serma
ye şirketleri, kooperatif şirketler, iktisadi kamu müesseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ik
tisadi işletmelerdir. 

(A) ve (B) bentlerinde bahsedilen sermaye şirketleri ve kooperatif şirketler, Ticaret Kanu
nu hükümleri gereğince tesis edildiklerinden tüzelkişiliği haizdirler. (C) ve (D) bentlerinde kayıtlı 
iktiöadi kamu müesseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ise, tüzelkişiliği 
olan müessese ve işletmeler halinde kurulabilecekleri gibi kendilerine tüzelkişilik verilmediği de 
vâkıdır. 

Bu duruma nazaran, vergi mükellefiyetinin doğabilmesi için tüzelkişiliğe sahip bulunmak şart 
olmayıp mütaakıp 2 - 6 ncı maddelerde gösterilen tariflere giren şirket, müessese1 ve işletme ma
hiyetinin mevcudiyeti kâfidir. Nitekim 4 - 6 ncı maddelerde açıklandığı üzere, iktisadi kamu 
müesseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait iktLadi işletmelerin vergi mevzuuna almışlarında 
bunlara ayrı bir tüzelkişilik verilmiş olup olmadığına bakılmıyacağı, bu maddelerde sarahaten 
belirtilmektedir. Bu hale göre gerek yanlış anlamaları izale, gerekse 1 nci madde ile 4 - 6 ncı 
maddeler arasındaki tenazuru sağlamak maksadiyle birinci fıkrada daha umumi ve her iki hali 
kavnyan bir tâbirin kullanılması icabetmiştir. 

îşte bu mülâhazalarla birinci fıkrada mevcudolan «tüzelkişilerin» kelimesi çıkarılarak bunun 
yerine «kurumların» kelimesi konulmuştur. 

Diğer taraftan, mer'i 1 nci maddenin (D) bendinde, dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işlet
meler vergi mevzuuna alındığı halde bunlara benziyen cemaatler bu bentte z:kredilmediği için bun 
ların iktisadi işletmelerinin vergilendirilmesinde tereddütler hâsıl olmaktadır. 

Tatbikatta beliren bu tereddütleri bertaraf etmek gayesiyle maddeye parantez içindeki hü
küm eklenmiştir. Yapılan tadilâtla cemaatlere ait iktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi mevzuuna 
dâhil bulunduğu ve cemaatlerde çalışan kimselere ödenen ücretlerden de Gelir Vergisi tevkifatlı ya
pılacağı mevzuunda vuzuh sağlanmıştır. 

Aynca, tarım faaliyetlerinden elde edilen Kazançlar Gelir Vergisi mevzuuna alındığından, so
nuncu fıkranın da tadili zaruri görülmüş ve bu maksatla kurum kazancının, Gelir Vergisi Kanu
nunda sayılan gelir unsurlarından (terekkübedeceği belirtilmek) suretiyle maddeye sarahat veril
miştir. 1 

Madde 2. — Bu madde vergi mevzuuna giren sermaye şirketlerini saymaktadır. Madde metni
ne nazaran sermaye şirketleri, Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulmuş anonim, eshamlı 
komandit ve limited şirketler ile ayni mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketlerinden iba
rettir. 

Malûm olduğu üzere 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun neşri tarihinde 865 sayılı Ti
caret Kanunu meriyette bulunduğundan, 2 nci maddede böyle bir hükmün konulması zaruri gö
rülmüştür. Ancak 29 . 6 . 1956 tarihinde sözü edilen bu kanun ilga edilerek yerine 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu ikame edildiğinden, yeni kanuna göre kurulmuş ve kurulacak olan ser
maye şirketlerinin de vergi mevzuuna dâhil bulunduğunu belirtmek maksadiyle bu maddenin ba
şına «Türk» kelimesinin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Bu maddede kooperatif şirketlerin mahiyeti açıklanmaktadır. 
Mer'i maddenin 1 nci fıkrasına göre gerek Ticaret Kanunu gerekse özel kanunları gereğince ku

rulmuş olan istihlâk, kredi, istihsal, satış, yapı ve sair kooperatifler vergiye tabi tutulmakta, fakat 
aynı mahiyetteki yabancı kooperatifler vergi dışı kalmaktadır. 
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Yabancı sermaye şirketleri, Türk şirketleri gibi vergi mevzuuna alındığına göre, yabancı koo

peratif şirketlerin vergi dışı kalması için her hangi bir sebep mevcut değildir. Bu itibarla bu nevi 
kooperatiflerin Türk kanunlarına müsteniden kurulmuş olan kooperatif şirketler gibi vergiye tabi 
tutulması uygun görülmüş ve maddeye gereken ilâve yapılmıştır. 

Ayrıca, 865 sayılı Ticaret Kanunu yerine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ikame edildiğinden, 
yeni kanuna tabi olan kooperatif şirketleri de kavramak amaciyle birinci fıkraya «Türk» kelimesi 
eklenmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede vergi mevzuuna giren iktisadi kamu müesseselerinin tarifi yapılmakta 
ve mükellefiyet şartlan açıklanmaktadır. 

Mer'i madde iktisadi kamu müessesesini, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu ida
re ve müesseselerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve 1 nci maddenin (A) ve (B) 
fıkraları haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler olarak tarif etmektedir. 

Bu tariften de anlaşılacağı üzere, bir müessesenin iktisadi kamu meüssesesi şeklinde tavsif edi
lebilmesi için şu şartları haiz olması icabeder : 

1. Mevzuubahis işletmenin, ya Devlet, vilâyet, özel idare, belediye veya köy gibi kamu idare
lerine veya bunlar tarafından bir veya birkaç kamu hizmetini görmek maksadiyle ve ekseriya hu
susi bir kanunla ihdas edilen tüzel kişiliği haiz kamu müesseselerine ait veya tabi bulunması lâ
zımdır. 

2. Diğer taraftan kamu müessesesinin vergi mevzuuna girebilmesi için ticari, sınai veya zirai 
bir işle devamlı olarak meşgul olması lâzımdır. Faaliyetin devamlılık arz etmemesi halinde tabia-
tiyle vergilendirme bahis konusu olmıyacaktır. 

3. Nihayet iktisadi kamu müessesesinin kazanç gayesi gütmemesi veya kendisine tüzel kişilik 
verilip verilmemesi vergi dışı kalmayı icap ettirmemektedir. 

Mer'i 4 ncü maddenin iktisadi kamu müessesesini tarif eden 1 nci fıkrası maksada yeter gö
rüldüğünden aynen tasarıya alınmıştır. Fakat bu fıkrada sayılan hususları ihraz ederek bir ikti
sadi kamu müessesesi vasfını taşıdıkları ve devamlı olarak ticari, sınai veya zirai bir işle meşgul 
oldukları halde, müstakil muhasebeleri bulunmıyan veya kendilerine muayyen bir sermaye tahsis 
edilmemiş olan bâzı iktisadi kamu müesseselerinin vergi mükellefiyetlerinin tâyininde hâsıl olan te
reddütleri izale etmek için 2 nci fıkraya gerekli ilâve yapılmıştır. 

Madde 5. — Bu maddede dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin tarifi yapılmakta
dır. 

Bilindiği üzere, mer'i hükme nazaran, dernek, tesis ve vakıflar bizatihi kendi faaliyetlerinden 
dolayı Kurumlar Vergisine tabi değildirler. Burada vergi mükellefiyetinin doğabilmesi için mevzuu-
bahis dernek, tesis ve vakıfa ait bir iktisadi işletmenin mevcudiyeti zaruridir. Aynı zamanda ver
gilendirme bakımından işletmenin 4 ncü maddede bildirilen şartlan haiz olması, yani söz konusu 
işletmenin dernek, tesis ve vakıfa ait veya tabi bulunması, sermaye veya kooperatif şirketi olmaması 
ve ticari, sınai ve zirai bir işle devamlı olarak iştigal etmesi icabeder. iktisadi kamu müessesele
rinde olduğu gibi, bu işletmelerin de kazanç gayesi gütmemeleri ve tüzelkişiliği haiz olmamaları 
mükellefiyetlerine tesir etmemektedir. Ancak 4 ncü maddede izah edildiği gibi, mezkûr iktisadi 
işletmelerin müstakil muhasebeleri olmaması veya kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulunma
ması halleri de mükellefiyete tesir etmiyecektir. Ayrıca 1 nci maddeye parantez içindeki hükmün 
ilâvesiyle tesisler gibi vergilendirilmesi derpiş olunan cemaatlere ait iktisadi işletmeler, yukarıda 
belirtilen şartlar dâhilinde keza vergiye tabi olacaklardır. 

Diğer taraftan mer'i kanunun 6 nci maddesinde yer alan yabancı derneklere ait iktisadi is
letmeler bu maddeye nakledilmiş ve bu suretle hüküm ve tatbikatta birlik sağlanmıştır. 

Madde 6. — 5 nci maddenin gerekçesinde açıklandığı gibi yabancı devletlere ait iktisadi işlet
meler bu maddeden çıkarılarak 5 nci maddeye alındığından, 6 nci maddenin matlabı değiştiril
miştir. 
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Aynca 4 ncü maddede bahsedilen Türk kamu idare ve müesseseleri ile yabancı kamu idare ve 

müesseseleri arasında hukuki bakımdan farklar mevcudolabileceği göz önünde tutularak yabancı 
devletlere ve yabancı kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olan iktisadi müesseselerin ver
gilendirme yönünden durumları bu maddede derpiş olunmuştur. Tasarının 6 ncı maddesi hükmü
ne göre yabancı iktisadi kamu müesseseleri, 4 ncü maddede belirtilen şartlar dâhilinde Türk ik
tisadi kamu müesseseleri gibi vergiye tabi tutulacaklardır. 

Madde 7. — Bu maddede Kurumlar Vergisi muafiyeti ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Yapılan tadilâtla mer'i maddenin bir kısım bentleri kaldırılmakta, bâzı muafiyetler genişletil

mekte ve diğer bentler ise yeni sıra numaraları dâhilinde tasarıya alınmaktadır. 
Kaldırılması derpiş olunan bentler ve bunlarla ilgili açıklama aşağıda sırasiyle arz ve izah 

edilmiştir: 
1. Meriyette bulunan 1 nci bent hükmü ile Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Kurumlar Ver

gisinden muaf tutulmuştur. 
Malûm olduğu üzere ;PTT İdaresi bidayette bir kamu müessesesi olduğundan Kurumlar Vergi

sinden muaf tutulmuştur. Ancak 6145 sayılı Kanunla bu idare bir iktisadi teşekkül haline geti
rildiğinden bentte bildirilen muafiyetin tatbik yeri kalmamış ve bu maksatla mezkûr bent mad
deden çıkarılmıştır. 

2. Aynı şekilde bir kamu müessesesi olarak Kurumlar Vergisinden muaf tutulan Devlet De
miryolları İdaresi 6186 sayılı Kanunla iktisadi bir teşekkül halini alması sebebiyle Kurumlar Ver
gisi mevzuuna girdiğinden ve 6623 sayılı Kanunla bir anonim ortaklık (Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı) halini alan Devlet Havayolları İşletmesi de bu suretle vergi muafiyetini kaybetti
ğinden, bu teşekküllerin vergi muafiyetine mütaallik olup fuzuli bir mahiyet alan 2 ve 3 numa
ralı bent hükümleri madde metninden çıkarılmıştır. 

3. Mer'i maddenin 12 nci bendi ile halkevleri ve halkodaları için kabul edilmiş olan muafi
yet, bu müesseselerin ilga edilmeleri sebebiyle madde metninden çıkarılmıştır. 

4. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi muvacehesinde mer'i kanunun 
son fıkrası hükmü, tatbik yeri kalmadığından madde metninden çıkarılmıştır. 

Muafiyet hudutları genişletilen müesseselerle alâkalı fıkralar ise şunlardan ibarettir : 
1. Mer'i hükmün 4 ncü bendi ile askerî fabrikalara ait muafiyet, askeri atelyeler için de ta

nınmış ve bu husus tasarının 7 nci maddesinin 1 nci bendinde belirtilmiştir. Ayrıca bu bentte 
sayılan Darphane ve Damga Matbaası, Millî Piyango İdaresi, askerî fabrika ve atelyelere tanınan 
vergi muafiyetinin, bunların münhasıran kuruluş maksadı dâhilinde kalan işlere aidolduğunu be
lirtmek maksadiyle mer'i maddenin sondan bir evvelki fıkrası hükmü alâkası dolayısiyle buraya 
alınarak parantez içinde ifade olunmuştur. 

2. Mer'iyette olan 7 nci maddenin 8 nci bendi ile, kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim, 
fen ve güzel sanatları, tarım ve hayvancılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek gayesiyle 
işletilen müesseselere ait muafiyet, kitap, gazete ve mecmua yaym evlerine de teşmil edilmiş ve 
bu husus tasarının 7 nci maddesinin 3 ncü bendinde açıklanmıştır. 

3. Mer'i 17 nci bentte, köy ve köy birliklerine ait tarım işletmeleriyle köylünün genel ve 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle köylüler tarafından işletilen hamam, çamaşırhane 
gibi işletmelere dair muafiyet hududu genişletilmiş ve değirmenlerle il sının içindeki yolcu taşı
ma işletmeleri de muafiyete dâhil edilmiştir. 

Ayrıca yukarıki muafiyetten istifade edecekler arasında belediyesi bulunan köyler de ilâve olun
muştur. 

4. Mer'i hükmün 19 ncu fıkrası ile, münhasıran verem tedavi eden sanatoryumlar ve prevan
toryumlara dair muafiyet, münhasıran kanser tedavisi ile uğraşan kurumlar için de kabul edil
miş ve tasarının bu maddesine ait 14 ncü bente bu mevzuda yeni bir hüküm eklenmiştir. 

5. Münhasıran üyelerinin istifadesine tahsis edilen derneklere ait lokal, gazino ve lokanta iş
letmeleri için, bunların alkollü içkiler vermemeleri şartı ile 16 ncı bentte yeni bir muafiyet kabul 
edilmiştir, 
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â. İTürürlükte buiunan kooperatif muafiyetine dair 20 nci bent, tasanya 16 nöi bent oîarak 

alınmıştır. Yalnız esas mukavelelerinde bu bentte sayılan muafiyet şartlan mevcudolduğu halde 
bilâhara bunlan fiilen ilhlâl eden kooperatif şirketlerin mezkûr muafiyeti suiistimal etmemeleri 
için parantez içindeki hükmün konulması zaruri görülmüş ve mevzuubahis muafiyet şartlannı bi
lâhara ihlâl eden kooperatiflerin bu nevi muafiyetten faydalanamıyacağı açıklanmıştır. 

Diğer bentlerde esaslı bir tadilât yapılmamış olup, bu bentler yeniden numaralanmıştır. 
Madde 8. — a) Kurumlar Vergisinden istisna edilen kurum kazançlan ile ilgili bu maddenin 

1 • 4 bentlerinde değişiklik yapılmamış, sadece bentler daha vazıh bir hale getirilmiştir. 
b) Devlet Deniz Yollan, ve Limanlan İdaresinin tekelinde bulunan ulaştırma işlerine 

dair istisna hükmünü muhtevi 5 nci bent, bu idarenin bünyesinde yapılan hukuki değişikli
ğe mütenazır olarak tadil olunmuştur. 

Filhakika 303S ve 4517 sayılı kanunlarla tüzelkişiliği haiz bir iktisadi işletme olarak 
kurulan Devlet Deniz Yollan ve Limanlan İdaresi, mezkûr kanunlarla şilepçilik işi dışında 
kalan ulaştırma işlerinin tekeline sahip iken, bilâhara 5842 sayılı Kanunla bu idare bir ano
nim ortaktık haline getirilmiş ve evvelce mevcut olan tekel işleri aynen bu ortaklığa devre
dilmiştir. Bu hususu belirtmek üzere 5 nci bentte gereken tadilât yapılmıştır. 

c) Diğer taraftan 8 nci maddeye eklenen sonuncu fıkra ile, yatırım indirimi istisnasının 
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde sermaye şirketleri ile kooperatif şirket
ler hakkında da uygulanması kabul olunmuştur. 

Madde 9. — Bu madde ile aynı kanunun 11 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Dar mükellefiyeti tarif eden 11 nci maddenin yürürlükteki şekline göre, Türkiye'de elde 

ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecek yabancı kurumların kanuni veya iş 
merkezlerinin Türkiye içinde bulunmaması lâ-mngelmektedir. Bu ifadeden kanuni merkez 
veya iş merkezinden her hangi birinin Türkiye içinde bulunması halinde dar mükellefiye
tin bahis konusu olabileceği mânası çıkmakta olduğundan, böyle bir anlayışa mahal verme
mek üzere madde, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmıyan ku
rumların dar mükellefiyet mevzuuna girdikleri hususunu açıkça ifade edecek şekilde değişti
rilmiştir, 

Kanuni ve iş merkezlerinden maksadın ne olduğu hususu da kanunun 10 nctt maddesinde 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile aynı kanunun 12 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bu madde 30 . 12 . 1960 tarih ve 192 sayılı Kamınla daha evvel bir kerre değiştirilmiş 

bulunmaktadır. Sunulan tasan ile yapılmak istenilen değişiklik, Gelir Vergisi bakımından dar 
mükellefiyet mevzuuna giren kazanç ve iratlarla bunların elde edilme şartlarını hükme bağ-
hyan Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesindeki tadilâta mütenazır bir mahiyet arz etmek
tedir. 

Bu maksatla tadil edilmek istenilen fıkra ve bentler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiş
tir : 

1. Maddenin 1 numaralı bendi dar mükellefiyet mevzuuna girecek ticari kazançflan tarif 
etmekte olup» burada yapılan değişiklik sadece parantez içinde bulunan hükme inhisar etmek
tedir. 

Filhakika mezkûr bendin 192 sarılı Kanunla tadil edilen şeklinde ve parantez içinde bulu
nan kısmından «merkezleri hesabma ihracedilmek üzere» ibaresi tamamen çıkarılmış ve hü
küm aynen Gelir Vergisi Kanunundaki esasla n ihtiva edecek bir hale getirilmiş bulunmak
tadır; Bahis konusu parantez içindeki hüküm esas itibariyle, Türkiye'de satmaldıklan veya 
imal ettikleri mallan Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin elde edebile
cekleri ticari kazançlann Türkiye'de elde edilmiş sayılmamalan gayesine matuf bulunduğuna; 
göre, bu malların merkezleri hesabına veya başka bir mahalle ihracedilmesinin birbirinden 
farklı olarak mütalâa edilmeleri uygun bulunmamıştır. Aksi takdirde ihraç mallarımızın sa-
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tılmasını teşvik bakımından ehemmiyet arz eden bu bent hükmünden gereği kadar fayda sağ
lamak imkânı hâsıl olamıyacak demektir. 

2. Maddenin yürürlükte bulunan 4 numaralı bendi ile, Türkiye'de bir tarım işletmesini iş
leten yabancı kurumların bu faaliyetten elde ettikleri kazançlar da dar mükellefiyet mevzuuna 
alınmış bulunmaktadır. Tasanda bu hüküm daha şümullü bir hale getirilmek istenilmiş ve 
«Türkiye'de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar» şeklinde ifade olunarak, hisse ha
lindeki kazançlann da kavranması yoluna gidilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile aynı kanunun 13 ncü maddesi değiştirilmektedir. 
Kurumlar Vergisine tabi tutulacak safi kurum kazancının tesbiti ile ilgili bulunan bu madde 

192 sayılı Kanımla daha evvel tadil edilmiş bulunmaktadır. Bu kere de maddenin 2 nci fıkrasına 
yeni bir hüküm ilâvesi uygun görülmüştür. 

Bahis konusu 2 nci fıkra safi kurum kazancının tesbitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari ka
zançlar hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmünü ihtiva etmektedir. Bu hüküm zirai faali
yette bulunan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançlarının tesbiti bakımından kifayetsiz 
bulunmuş olduğundan fıkranın sonuna, zirai faaliyetle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden 
doğan kazançlarının tesbiti Gelir. Vergisi Kanununun 59 ncu maddesinin son fıkrası hükmünün de 
ayrıca nazara alınacağı hususu ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer yandan, mer'i hükmün son fıkrası hükmü de daha vazıh bir hale konulmuştur. 
Madde 12. — Bu madde ile aynı kanunun 14 ncü maddesinin 6 ve 7 numaralı bentleri değişti

rilmektedir. 
Safi kurum kazancının bulunması için indirilecek giderleri hükme bağlıyan bu maddenin sadece 

iki bendinde yapılmak istenilen tadilâtın mahiyeti aşağıda kısaca açıklanmıştır ; 
Bent 6. — Bu bentdeM değişiklik Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin, son tadil tasa

rısı ile değiştirilmiş bulunan şekline mütenazır bir mahiyet arz etmektedir. Yürürlükteki 6 numa
ralı bent ile kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılmış olan ve kurum 
kazancının % 1 ini ve her halde 5 000 lirayı geçmiyen bağış ve yardımların gider olarak indirilebil-
meleri sağlanmış bulunmaktadır. Sunulan tasan ile bunlara ilâveten, genel bütçeye dâhil dairele
re, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyelere ve köylere yapılan bu nevi bağış ve yar
dımların da gider olarak indirilmelerine imkân verilmek istenilmiş ve 5 000 lirayı aşmamak üzere 
kazancın % 1 i olarak tesbit edilen yıllık umumi bağış ve yardım tutan da % 2 ve 20 000 lira ola
rak değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan nakden yapılmayan bağış ve yardımların gider yazılacak değerlerinin tesbiti 
mevzuunda da tasan maddesine gerekli hüküm ilâve olunmuş ve bunların muhasebe kayıtlarında 
mevcut mukayyet değerlerinin veya böyle bir değer yoksa, takdir komisyonlannca tesbit edilecek 
değerlerinin indirime esas alınacağı zikrolunmuştur. Aynen yapılan bağış veya yardım kurumun 
alım, satım mevzuu olan bir mala taallûk ediyorsa, bunun gider olarak indirilecek değerinin defter
lerde ayrıca hasılat meyanına ithal edilmesi lâzımgeleceği şüphesizdir. 

Bent 7. — Mer'i hüküm, iki yıldan fazla nakledilmemek şartiyle geçmiş yılların malî bilânçolan-
na göre tahassul eden zararların gider olarak indirilebilmelerine cevaz vermektedir. Halbuki Ge
lir Vergisi Kanununun zararların kârlara takas ve mahsubu ile ilgili bulunan 88 nci maddesinde 
son tadil tasarısı ile yapılan bir değişiklikle, zarar mahsubu süresi 5 yıla çıkarılmış bulunduğundan, 
farklı bir durum meydana getirmemek gayesiyle, Kurumlar Vergisi mükelleflerine de aynı süre
nin uygulanması zaruri görülmüştür. 

Diğer taraf tan bu nevi zararların mezkûr 5 yıllık süre içinde Kurumlar Vergisi matrahından in
dirilmeleri kabil olmadığı takdirde bunların bakiyelerinin, Gelir Vergisi Kanununun yeni tasan ile 
tadil edilen 96 nci maddesinin (e) bendi gereğince kurumun stopaj matrahından indirilmesi imkâ
nı da ayrıca sağlanmış bulunmaktadır. 
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Madde 13. — Bu madde ile aynı kanunun 15 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Matlabı kabul edilmiyen tenzilât iken kabul edilmiyen indirimler haline getirilen bu maddede 

zikre değer değişiklik 6 numaralı bentte yapılmış olup, maddeye ayrıca 7 numaralı yeni bir bend 
ilâve olunmuştur. Bu hususları icabettiren sebepler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

1. Yürürlükte bulunan 6 numaralı bent, sadece Kurumlar Vergisi ile vergi ve para cezalarının 
gider olarak indirilemiyecekleri hükmünü ihtiva etmektedir. Halbuki Gelir Vergisi Kanununun 
matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmiyecek giderlerle ilgili 90 ncı maddesinde son defa yapı
lan değişiklikle Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen 
gecikme zamları ile faizlerinin de gider olarak indirilemiyeceği hükme bağlanmış bulunduğundan, 
farklı bir duruma sebebiyet verilmemek üzere buraya da aynı mahiyette bir hüküm konulması uy
gun görülmüştür. 

2. 15 nci maddeye ilâve olunan 7 numaralı bent ile, ihraç kanunlarına veya Devletle akdolu-
nan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş bulunan menkul 
kıymet faiz, temettü ve ikramiyeleri dolayısiyle kurumlarca yapılmış olan giderlerin vergi matra
hından indirilmiyecekleri hükme bağlanmak istenilmiştir. 

Filhakika bankalarla sigorta şirketlerinin ve diğer bâzı kurumların kanuni mecburiyetler se
bebiyle veya ihtiyari olarak satmaldıkları menkul kıymetler arasında faiz, temettü ve ikramiye
leri her türlü vergiden muaf olanların da mevcut bulunduğu malûmdur. Halbuki bugünkü hüküm
ler muvacehesinde, kurumların kanunun 14 ncü maddesine göre gider olarak indirdikleri meblâğlar, 
kurumun bir yıllık giderlerinin tamamı olup, böylece vergiden muaf menkul kıymet faiz, ikramiye 
ve temeitülerinin elde edilmesi dolayısiyle yapılmış bulunan giderleri de ihtiva etmektedir. 

Kurumların bu şekilde geliri vergiden muaf kaynaklardan sağladıkları kazançları bir taraftan 
vergi matrahına dâhil edilmez iken, diğer taraf in bu gelirlerin sağlanması için yapılmış bulunan 
giderlerin veya gider hisselerinin matrahtan indirilmesi kabili müdafaa bir husus olamıyacağı gibi, 
esasen vergi kanunlarımızda da indirilecek giderler bakımından, bu giderlerin vergi matrahına, gi
recek kazanç ve iratların sağlanması maksadiyle yapılmış bulunan giderlere inhisar etmesi pren
sibi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu esasa göre hareket edildiği takdirde, indirilmesi kabul edilebilecek giderlerin vergiye 
tabi kazançlarla ilgili olanlardan ibaret bulunması lâzımgeleceği tabiîdir. Buna rağmen kanu
numuzda bu hususu sağlıyacak sarih bjr hüküm mevcut bulunmadığından şimdiye kadar kurum
lar vergiden muaf gelirlerine tekabül edecek giderleri veya hesaplanacak gider hisselerini, mat
rahın tesbitinde ayrıca nazarı itibara almamakta ve matrahtan indirmekte idiler. 

Böyle bir durum yukarda bahis konusu edilen prensiplere aykırı bulunmuş olduğundan bu 
maksatla 15 nci maddeye 7 numaralı bent ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr hükme göre kurumlar, bu nevi vergiden muaf faiz, temettü ve ikramiyeler için ih
tiyar ettikleri bilûmum giderleri tefrik ederek bunları kurum kazancından indiremiyecekler-
dir. Şayet bu mahiyetteki gelirlere tekabül eden giderlerin kurumlarca kesin olarak tefriki 
mümkün değil ise, gider yazılmıyacak miktarların ne şekilde hesaplanacağı hususu da bendin 
parantez içindeki hükmü ile belirtilmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — Bu madde ile aynı kanunun 18 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Türkiye'de elde ettikleri ticari kazançları sebebiyle dar mükellef olarak vergilendirilmeleri 

lâzımgelen yabancı ulaştırma kurumlarının vergi matrahı, safi kurum kazancının tesbiti ile il
gili 13 ncü madde hükümlerine göre tâyin edilmeyip, öteden beri ortalama emsal nisbeti tat
biki voliyle hesaplanmaktadır. Bu hususu hükme bağlıyan 18 nci maddede yapılmak istenilen 
değişiklik şunlardan ibarettir : 

1. Yürürlükteki maddenin 11 nci fıkrası ortalama emsal nisbetinin Türkiye'de elde edilen 
hasılata uygulanacağı hükmünü vaz'etmiş iken, bu kere emsalin 19 ncu maddeye göre tesbit 
edilecek hasılata uygulanacağı şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya vuzuh verilmek istenilmiştir. 
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2. Maddenin 2 nci fıkrası gereğince ortalama emsal nishetleri, muhtelif kaynakîfirâan top
lanacak malûmata dayanılarak Maliye Bakanlığınca 3 yıl için tâyin edilmek lâzımgelirken, ta
san ile mezkûr hükümden 3 yıllık süre tamamençıkarılmış bulunmaktadır. Zira konjonktürün 
seyrine göre kâr hadlerinde ehemmiyetli değişiklikler vukubulduğu takdirde, bu müddet zar
fında aynı nisbetlerle âdil bir vergilendirme imkânı elde edilemediği görülmüş ve yine bu se
beple aynı fıkranın sonuna, «Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde en az bir yıl uygulan
mış olmak şartiyle cari ortalama emsal nisbetlerini değiştirebilir.» hükmü ilâve olunmuştur. 

Mezkûr fıkraya nazaran ortalama emsal nisbstleri daimi veya arızî olarak çalışan bütün ku
rumlar için aynı olmak ve fakat kara, deniz ve hava ulaştırma kurumları itibariyle ayrı ayrı 
olmak üzere tâyin olunacaktır. 

Madde 15. —- Bu madde ile aynı kanunun 19 ncu maddesi değiştirilmektedir. 
19 ncu madde yabancı ulaştırma kurumlarının emsal nisbetini uygulamıya esas olacak ha

sılatlarının hangi unsurlardan terekkübettiğinı hükme bağlamaktadır. 
Türkiye'de daimî veya arızi olarak faaliyette bulunan bilûmum yabancı ulaştırma kurumla

rının vergi matrahı, hasılatlarına emsal tatbiki yoliyle hesaplanmak lâzımgeldiğinden, bu mad
de hükümleri 12 nci maddenin 1 numaralı bendine göre ticari kazanç elde etmiş sayılan ya
bancı ulaştırma kurumları hakkında da uygulanacaktır. 

Halen yürürlükte bulunan 19 ncu maddenin 1 nci fıkrası bu durumu sarih olarak belirtme
diğinden fıkranın baştarafı «12 nci maddenin 1 ve 7 numaralı bentlerine göre ticari veya arı
zî ticari kazançları dar mükellefiyet mevzuuna alman yabancı ulaştırma kurumlarının ...» şek
linde değiştirilmiş ve maddenin bundan sonraki hükümlerinde de vuzuh temini maksadiyle bâzı 
tadilât yapılmıştır. 

Madde 16. — Bu madde aynı kanunun 20 nci maddesini değiştirmektedir. 
Kurumlar Vergisinde beyan esasına taallûk eden bu maddenin 1 nci fıkrasında yapılan deği

şikliğe göre, vergi sorumlularının da diğer mükellefler gibi beyanname vermeleri temin edilmiş
tir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde 192 sayılı Kanunla yapılan tadilâta muvazi 
olarak beyanname esasını tâyin eden bu maddede de vergi muhatabının beyanname vermesini 
sağlıyacak bir değişiklik yapılması icabetmiştir. 

Mer'i hükmün ikinci fıkrasında, her mükellefin vergiye tabi kazancının tamamı için beyan
name vereceği açıklandıktan sonra, mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alış ve satış büro ve 
mağazalan, imalâthaneleri veyahut kendilerin a doğrudan doğruya bağlı sair iş yerleri için, 
müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsun olmasın, ayrı beyanname verilmez, denil
miş olduğundan, sözü edilen mükellefler kendilerine dolayısiyle bağlı sair iş yerleri için ayrı 
beyanname vermek imkânına sahip idiler. 

Kurumlann bu şekilde kendilerine dolayısiyle bağlı olan iş yerleri için ayn beyanname 
vermeleri mahzurlu görüldüğünden, bahis konusu fıkradaki bu hüküm «kendilerine bağlı sair 
iş yerleri» haline getirilerek, sözü edilen kurumlann kendilerine bağlı bütün işletmeler için her 
halükârda tek bir beyanname vermeleri temin edilmiştir. 

Tüzelkişiliği bulunmıyan iktisadi kamu mü-seseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ikti
sadi işletmelerden her biri için; bunlann bağlı oldukları kamu tüzelkişileriyle dernek, tesis ve 
vakıflar tarafından ayn ayn beyanname venlebilmelesini temin için maddeye son fıkra ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde aynı kanunun 21 nci maddesini tadil etmektedir. 
Beyannamelerin verilme zamanını tâyin eden bu madde; «Beyanname, hesap döneminin ka

panmasını takibeden dördüncü ayın sonuna kadar verilir» hükmünü muhtevi bulunduğundan, 
Kurumlar Vergisi mükellefleri hesap dönemimin kapanmasını takibeden dört ay içinde be
yanname verebilmekte idiler. Bu durumda Kurumlar Vergisi mükelleflerinin dört aylık devre 
içinde beyanname vermeleri bütçe hesaplarında kanşıklıklara sebebiyet verdiğinden, Gtelir Ver-
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gisi mükelleflerinde olduğu gibi bunların da beyannamelerini bütçe yüınm girmesinden sonra 
vermelerini temin için maddenin 1 nci fıkrası değiştirilmiş ve bu arada mükelleflerin beyanname
lerini hazırlama süresinde bir kısaltma yapılmamıştır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasından sonra gelen kısma, dar mükellefiyette, vergi muhatabının 
Türkiye'yi terk etmesi halinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin terke takaddüm eden 15 
gün içinde verileceği; ve maddenin sonuna da, iş yeri veya daimî temsilcisi olmıyan dar mükel
lefiyete tabi mükelleflerin beyanname verecekleri yerin yabancı kuruma bu kazançları sağ-
lıyanların bağlı olduğu vergi dairesi olacağı hakkında birer hüküm ilâve edilmiştir. 

Madde 18. — Bu madde aynı kanunun 24 nci maddesini tadil etmektedir. 
Bu madde ile, dar mükellefiyete tabi kurumların bâzı nevi kazanç ve iratlarının Kurumlar 

Vergisinin stopaj yoliyle alınmasını sağlıyacak yeni hükümler derpiş olunmaktadır. 
Bilindiği üzere tevkif yoliyle vergi alma usulü sadece Gelir Vergisinde mevcut bir sistem 

olup bunun Kurumlar Vergisinde tatbikatı mevcut değildir. 
Bu yolda vergi almanın vergi tarhiyat ve tahsilatında mükelleflere ve idareye sağladığı ko

laylık aşikârdır. Bu itibarla bahis konusu sistemine maJttiut ölçüde Kurumlar Vergisinde 
de tatbikini temin maksadiyle; vergi sorum-usu durumunda bulunanların dar mükellefiyet 
mevzuuna giren Kurumlar Vergisi mükelleflerine ödedikleri; 

1. Ücretler, 
2. Serbest meslek kazançları, 
3. Menkul sermaye iratlan, 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi hak

ların satışı, devri, temliki ve kiralanması mukabilinde alınan bedeller» 
Kurumlar Vergisi tevkifatına tabi tutulmuştur. 
Maddenin 2 nci fıkrasına konulan hüküm il 3, tevkif suretiyle alınacak olan Kurumlar Ver

gisinde vergi matrahının, bu maddede .yazılı kazanç ve iratların gayrisâfi miktarları olduğu 
hususu açıklanmış bulunmaktadır. 

Yabancı müteşebbisler bakımından vergi mevduatımızın daha müsait bir duruma sokulması 
gayesiyle, Kurumlar Vergisi tevkif suretiyle ö lenen kurum kazançlarından aynca bu kazancı 
sağlıyan kurumlarca Gelir Vergisi tevkif atı ya^ılmıyacağ* hükme bağlanmıştır. 

Maddenin mütaakıp fıkralarında Kurumlar Vargisi tevkif atanın nisbeti tâyin edilmiş ve 
Kurumlar Vergisi tevkif yoliyle alınmış olan kazanç ve iratlar içiı*, ayrıca bu kanunun 20 ve 22 
nci maddelerine müsteniden beyanname verilmesi kurumların ihtiyarlarına bırakılmak suretiyle ya
bancı müteşebbisleri beyanname vermek formalitelerinden kurtarmak gayesi istihdaf edilmiştir. 

Madde 19. — Bu madde ile aynı kanuna mükerrer (24/A) maddesi eklenmektedir. 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bu maddede, dar mükellefiyete tâbi Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinden 24 ncü maddede yazılı kazanç ve iratlan elde edenler için vergi sorumlusu; 
yani mezkûr kazanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi kesecek olan kişiler tâyin edilmektedir. 

Konulan hükme göre, mezkûr kazanç ve iratlardan vergi tevkifatı yapacak olan kimseler, 
dar mükellefivete tabi kurumlara bu kazanç v 3 iratlan sağUyanterdır. i 

Maddenin ikinci fıkrasında bahis konusu kazanç ve iratlan sağlıyanların kimler olduğu tâyin 
edilmiştir. Buna nazaran, Kurumlar Vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratlan nakden veya hesa-
ben ödiyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzel kişileri, bu verginin ödenmesi bakımından vergi 
sorumlusu addolunacaktır. Bu şahıslar, defter tutmak durumunda olan Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri olduklan takdirde, yaptıklan ver çi tevkif atanı aynca defterlerinde göstereceklerdir. 

Madde metninden anlaşılacağı üzere, dar mükellefiyete tabi kurumlara bahis konusu kazanç ve 
iratları sağlıyanların vergi sorumluluğu bunların Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmalan 
ile muakyyet değildir. 

Madde 20. — Bu madde ile aynı kanuna mükerrer (24/B> maddesi eklenmektedir. 
Kurumlar Vergisi Kanununa yeniden ilâve, edilen bu maddede, Kurumlar Vergisi tevkifatına 

ait muhtasar beyannamelerin ne gibi malûmatı ihtiva edeceği tâyin edilmektedir. 
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Madde 21, — Bu madde ile aynı kanunun 28 nci maddesi değiştirilmektedir. 
24 nci maddeye göre dar mükellefiyete tabi kurumların muayyen kazançları için tevkif yoliy-

le vergi alma usulü kabul edilmiştir. Bu suretle teklif edilen mükelleflerden tevkif yoliyle kesilen 
vergiler için yıllık ve özel beyanname vermiyenlerde, vergilendirme dönemi olarak yapılan tevM-
fatın ilgili bulunduğu dönemin kabul edilmesi uygun bulunmuş ve bu maksatla maddeye mezkûr 
ilâve yapılmıştır. 

Madde 22. — Bu madde aynı kanunun 41 nci maddesini tadil etmektedir. 
Kurumlar Vergisinde özel ödeme sürelerini tâyin eden bu maddede yapılan tadilât ile, 24 ncü 

maddeye göre tevkif suretiyle alınacak Kurumlar Vergisi için özel bir ödeme süresi konulmuştur. 
Madde 23. — Bu madde aynı kanunun 44 ncü maddesini tadil etmektedir. 
Tevkif yoliyle alınan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsu

bunu sağlıyan bu maddenin 1 nci fıkrasında yapılan tadilât ile, 24 ncü madde gereğince tevkif 
suretiyle alınan Kurumlar Vergisinin de beyanname üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden 
mahsubunu temin edecek bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gireseği tarihten evvelki yıllara ait vergilerin eski 
hükümlere tevfikan alınacağını hükme bağlamaktadır. Bu duruma ve kanun 1 .1 .1963 tarihinde 
yürürlüğe gireceğine göre, 1 . 1 . 1963 tarihinden önceki devrede vukubulan faaliyetten doğan 
(kendilerine özel1 hesap dönemi verilen kurumlarda 1.1.1963 tarihinden önce biten dönemlere ait) 
kurum kazançları 5422 sayılı Kanun ile bunda değişiklikler yapan 192 sayılı Kanun hükümleri dâ
hilinde vergilendirilecektir. 

Geçici madde 2. — Tasarının 18 nci ve mütaakıp maddeleriyle vaz'olunan tevkifat hükümlerine 
mütaallik olup, tevkifat mevzuuna alınan kazanç ve iratların, kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar olduğunu tasrih etmek
te fayda görülmüştür. Buna göre, daha evvelki yıllar faaliyetinden doğmuş olsalar bile, kanunun 
yürürlük tarihi olan 1 . 1 . 1963 ten sonra nakden veya hesaben ödendikleri veya tahakkuk ettiril
dikleri takdirde, muaddel 24 ncü maddede zikredilen kazanç ve iratlardan tevkif yoliyle Kurum
lar Vergisi kesilmesi gerekmektedir. Ancak, 1 Ocak 1963 tarihinden önce tahakkuk etmiş olan ka
zanç ve iratlann, 1 .1 .1963 tarihinden sonra ödenmesi halinde, Kurumlar Vergisi tevkif atı yapıl-
mıyacağı hususu da, maddenin sonuna konulan bir hükümle ayrıca açıklanmıştır. 

Geçici madde 3. — 5422 sayılı Kanunun yabancı ulaştırma kurumlarında ortalama emsal nisbet-
lerinin tesbitine mütaallik 18 nci maddesinde, bu tasarının 14 ncü maddesiyle yapılması düşünü
len tadilde en önemli hususlardan biri, Maliye Bakanlığı tarafından mezkur ortalama emsal nispetleri
nin lüzum görüldüğü takdirde değiştirilmesi keyfiyetidir. Halen yürürlükte olan hükme göre ise, bu 
nispetlerin her üç yıl için yeniden - nispetlerde bir değişiklik yapılmasa bile - tâyin ve ilân edil
mesi gerekmektedir. Yürürlükteki hükme müsteniden, en son olarak 11 seri numaralı Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliği ile bu nispetler 1962, 1963 ve 1964 yılları için muteber olmak üzere tesbit 
ve ilân olunmuştur. Geçici 3 ncü madde ile, mezkûr yıllar için ilân edilmiş bulunan işbu nispet
lerin, yeni ortalama emsal nisbetleri tesbit ve ilân olunmadığı müddetçe muteber olması sağlan
makta ve böylece, tatbikatta doğması muhtemel tereddütler önlenmektedir. 

Geçici madde 4. — 5422 sayılı Kanunun bu tasarı ile değiştirilen 8 nci maddesinin sonuna «Ge
lir Vergisi Kanununun yatırım indirimi istisnasına taallûk eden hükümleri kurumlar hakkında 
da uygulanır» fıkrası eklenmiştir. 

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununda yatarım indirimine mütaallik olarak yer alan hükümler
den, aynı şartlar ve nisbetler dâhilinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin de, bu tasarının yü 
rürlüğe girdiği tarihten itibaren faydalanması gerekecektir. 

Ancak, yatırım indirimi istisnasının uygulanması dolayısiyle ilk senelerde Kurumlar Vergisi ha
sılatının mühim miktarlarda eksileceği nazara alınarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl müddetle, mezkûr indirim hadleri, bunların uygulanacağı kurum kazançlarının her 
yıl için % 20 siyle tahdidolunmuş ve böylece Devlet bütçesinde husulü muhtemel ani ve büyük va-
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ridat düşmelerinin tahfifi istihdaf edilmiştir. Bu hüküm mükellefler aleyhine bir netice yaratma-
yıp, sadece yatırım indirimi süresini bir miktar daha uzatmaktadır. 

Geçici madde 5. — Malûm olduğu veçhile, yürürlükteki hükme göre - 14 ncü madde - kurum
lar zararlarını iki yıl müddetle nakledebilmekte, tasarıda ise - madde 12 - bu müddetin beş yıl ol
ması derpiş olunmaktadır. Mer'i hüküm muvacehesinde, tasarının yürürlüğe gireceği 1.1.1963 
tarihinde 1959 takvim yılı ve daha önceki yıllarda doğmuş bulunan zararlar nakil imkânını kaybet
miş olacaklardır. Ancak 1960 yılı zararlarının 1961 ve 1962 kârlarından mahsubu, yürürlükteki 
hükümlere göre mümkündür. 1962 yılında doğan kurum kazançlarının 1963 Nisanında beyan edil
mesi gerektiği, bu tarihte ise, yeni kanunnun yürürlükte olacağı nazara alınarak, 1960 yılı za
rarının da, yeni hükümlerden istifade ettirilmesi hakkaniyet esaslarına uygun görülmüştür. Aynı 
mülahaza 1961 yılında tekevvün eden zararlar hakkında evleviyetle varittir. 

Tasarının 24 ncü maddesi kanunun yürürlük tarihjni ve 25 nci maddesi ise, kanunu yürütmeye 
vazifelileri tayin etmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2/324) 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 1 7 « . l g f l 2 

Kayseri Milletvekili . öümüşane Milletvekili Kayseri Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Yüceler Nureddin özdemir Mehmet Göker E. Gazi Sakarya 

Uşak Milletvekili Kütahya Milletvekili îçel Milletvekili Kayseri Milletvekili 
A. R. Akbıyıkoğlu Sezai Sarpa§ar Mazhar Ankan Vedat Âli Özkan 

GEREKÇE 

Bâzı hayırsever ve muhterem vatandaşlarımız tarafından memleketimizin ilim ve irfanına yar
dım etmek ve muhtaç, kimsesiz öğrencilerin tahsillerini kolaylaştırmak maksadiyle tesisler ku
rulmuştur. Bu ulvi gaye ile kurulan tesisler âmme hizmeti olan öğretim ve eğitim dâvasının hallin
de mühim faktör olan gelirleri mer'i Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi tutulmakta
dır. Kazanç gayesi gütmiyen, Devletin ifası ile mükellef bulunduğu ve Anayasamızın 50 nci mad
desi gereğince başta gelen bir âmme hizmeti olan öğretim ve eğitim dâvasına yardımdan başka bir 
amacı bulunmıyan tesislerin ve bunlara bağlı işletmelerin gelirlerinden vergi alınması tesis gaye
sinin tahakkukuna mâni olduğu gibi bu şekilde tesisler kuranlar ile kuracak olanların da şevk
lerini kırmaktadır. 

Esasen âmme hizmetine iştiraki tazammun etmekle beraber medeni kurum ve tesis senetlerin-
deki sarih hükümlere Devletin teftiş ve murakabesine tâbi kılman tesislerin bizatihi âmme hiz
metlerine tahsis edilen gelirlerinden âmme hizmetine iştirakin diğer bir şekli olan Kurumlar Ver
gisine tâbi tutulmaları vergi alma hususundaki ana prensiplere de aykırı düşmektedir. 

Yukarda arz olunduğu üzere âmme hizmeti mahiyetini taşıyan eğitim ve öğretim hizmetleri
ne yardım gayesi ile kurulmuş olan tesisler ile bunlara ait iktisadi işletmelerin Kurumlar Vergi
sinden muaf tutulmaları maksadiyle ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

KAYSERÎ MÎLLETVEKÎLÎ MEHMET YÜCELER VE 7 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

5422 sayılı Kurumlar Yergisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 22 nci fıkra 
eklenmiştir. 

22. öğretim ve eğitim hizmetlerine yardımı esas gaye ittihaz eden tesislerle, bu tesislere aid-
olup geliri mezkûr maksada sarf edilecek olan bibümle iktisadi işletmeler. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

M^MecKskL ' t S. Sayası:- S9£ 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 1.2. 1963 

Esas No: 1/287, 2/324 
Karar No: 5 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi bir
leştirilmek ve Hükümet tasarısı esas alınmak suretiyle ilgili Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de işti
raki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Malûm olduğu gibi, Gelir Vergisi sistemimizle malî ve iktisadi mülâhazalar ve sosyal icaplar
la bâzı değişiklikler yapılmış ve Yüksek Heyete sunulan Gelir Vergisi tasarısına bu maksadı te-
minen muhtelif hükümler konmuştur. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere mütenazır olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu
nun da aynı ekonomik ve sosyal zaruretlerle revizyona tâbi tutulması ve bâzı yeni hükümlerle teç
hiz edilmesi lâzımgelmektedir. 

Bu maksatla hazırlanan tadil tasarısı üzerinde komisyonumuzca yapılan değişiklikler, gerekçeleri 
ile birlikte aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı maddesi 7. — 5422 sayılı Kurumlar Verdisi Kanununun 7 nci maddesinin tadiline müte

dair bu maddede yapılan değişiklik sadece 14 numaralı bende inhisar etmektedir. Kurumlar Vergi
sinden muaf tutulan sağlık müesseselerine mütaallik olan bu bende, sağlık dâvalarımız arasında 
önemli bir yer işgal eden cüzzam ve trahom hastalıklarını tedavi eden müesseselerin kurulmasını 
teşvik gayesiyle münhasıran cüzzam ve trahom tedavi eden hastaneler de ithal olunmuştur. 

Tasarı maddesi 8. — 5422 sayılı Kanunun 8 nsi maddesinin tadiline mütallik olan bu maddenin 
son fıkrasına, obligasyon ihracı suretiyle temin oluıan finansman kaynaklarının, yatırım indirimine 
ait hükümlerin uygulanması bakımından öz sermaye sayılacağına dair bir hüküm eklenmiştir. Hü
kümet tasarısında, Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi istisnasına dair hükümleri aynı esas
lar ve şartlar dairesinde Kurumlar Vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri ile kooperatif şirketler 
hakkında da tatbik edilmesi derpiş olunmaktadır. Komisyonumuz, iktisadi kalkınmamızın memle
ketimizde hakiki mânada sermaye şirketlerinin ve bu meyanda bilhassa anonim şirketlerin geliş
mesine bağlı bulunduğunu ve bu gibi şirketlerin finansman ihtiyaçlarının ise, en yaygın ve en sağ
lam bir yol olan obligasyon ihracı suretiyle temin ettikleri kaynaklardan karşılanmasının teşvikin
de birçok faydalar olduğunu ve bu suretle küçük tasarrufların, sermaye piyasasının kuruluş ve ge
lişmesini kolaylaştırmış olacağını göz önünde, tutarak, sermaye şirketlerinin obligasyon ihracı su
retiyle temin ettikleri kaynaklardan yaptıkları yatırımların da, yatırım indirimi istisnasından isti
fade ettirilmesine karar vermiş ve bu maksatla maddenin son fıkrasına bahis konusu hükmü ilâve 
etmiştir. 

îlâve edilen hükümde yazılı tahvilât tâbirinin Türk Ticaret Kanununun 420 nci ve mütaakıp 
maddeleri hükümlerine tevfikan ihracedilecek tahvilâtı kavramakta olduğu tabiidir. 

Tasarının 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı maddesi 13. — Bu madde 5422 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin tadiline mütaalliktir. 

Komisyonumuzca tasan ile getirilen maddenin sadece 7 numaralı fıkrası tadil olunmuştur. 
Hükümet tasarısında yer alan bahis konusu bentte, temettü, faiz ve ikramiyelerin Kurumlar Ver

gisinden müstesna olan menkul kıymetlerle ilgili olarak yapılan masrafların, kurum kazancının 
tesbitinde matrahtan indirilmemesi derpiş olunmaktadır. Komisyonumuzca, geliri vergiden müstesna 
olan bir irat kaynağına ait gerçek giderlerin safi kurum kazancının tesbitinde matrahtan tenzil 

MriMeçlisi; (S. Sayası :> 590 



— 14 — 
edilmemesi gerekçesine dayanan Hükümet teklifi prensibolarak uygun bulunmakla beraber, gerçek 
giderlerin tesbit olunamaması halinde bu giderlerin ne şekilde bahsedileceğine dair (hükmün bu kıy
metlerle ilgili gerçek masrafları tam ve sarih bir şekilde kavramadığı ve hattâ bu masrafları çok 
aştığı görülerek mezkûr hüküm maksada daha uygun hale konulmuştur.) Komisyonumuzca yeniden 
tedvin olunan hükümle, kurumlann geliri vergiden müstesna menkul kıymetlere isabet eden gerçek 
giderlerinin, banka kredileri tanzim komitesi tarafından tâyin olunacak ortalama gider emsali naza
ra alınmak suretiyle bulunması sağlanmıştır. 

Tasarı madde 14. — 5422 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin tadiline dair olan maddede yapılan 
değişiklik madde metninde bulunan (ve) kelimesinin kaldırılarak yerine (;) işaretinin konulma
sından ibarettir. 

Tasarı maddesi 18, 19 ve 20 — Tasarının 18 nci maddesi 5422 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi
nin tadiline, tasarının 19 ncu maddesi aynı kanuna (Mükerrer 24/A) maddesinin ve tasarının 20 
nci maddesi ise aynı kanuna (mükerrer 24/B) maddesinin eklenmesine mütedairdir. 

Komisyonumuzca tasarının 18, 19 ve 20 nci maddeleri esas itibariyle kabul edilmekle beraber, 
Hükümet tasarısında yazılı olduğu gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (mükerrer madde 
24/A) ve (Mükerrer madde 24/B) şeklinde iki madde ilâvesi uygun bulunmamış ve esasen bu mü
kerrer maddelerin metinleri itibariyle 5422 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde bahis konusu edilen 
hükümlerle olan yakın irtibatı da göz önünde bulundurularak, tasanda yer alan (Mükerrer 24/A) 
ve (Mükerrer 24/B) maddeleri hükümlerinin, 5422 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aktarılmasına 
karar verilmiştir. Bu suretle tasarının 18, 19 ve 20 nci maddelerinin metin ve matlaplarında bu bir
leştirmenin gerektirdiği tadilât yapılmak suretiyle, tasarmın 18 nci maddesi metni 24 ncü maddenin 
(A) fıkrası olarak, tasarının 19 ncu maddesi metni 24 ncü maddenin (B) fıkrası olarak ve tasarının 
20 nci maddesi metni ise 24 ncü maddenin (C) fıkrası olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının üç maddesinin bir madde halinde tevhidedilmesinin neticesi olarak tasarı
nın mütaakıp maddeleri 2 numara eksiği ile, yani tasarının 21 nci maddesi 19 ncu madde olarak, 
22 nci maddesi 20 nci madde olarak, 23 ncü maddesi ise 21 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2. — Tasarının Kurumlar Vergisi tevkif atının başlangıcına ait bu maddesinde, bu 

tasarı ile ihdas olunan Kurumlar Vergisi tevMfat mecburiyetinin 1 Ocak 1963 tarihinden itibaren 
bağlıyacağı hükme bağlanmaktadır. Tasarının komisyonumuzda müzakeresi sırasında 1 Ocak 1963 
tarihinin üzerinden bir aya yakın bir müddet geçmiş olması göz önünde tutularak hükmün geçmiş 
zamana teşmili uygun bulunmamış ve Kurumlar Vergisi tevkif atının 1 . 1 . 1964 tarihinden itiba
ren başlanmasına karar verilerek maddede buna göre gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının geçici 3, 4 ve 5 nci mmaddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük tarihine ait 24 ncü maddesi 22 nci madde olarak, yetkiye dair 25 nci mad

desi ise 23 ncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 
Bu kanun tasarısının, işin müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere, Yük

sek Başkanlığa sunulması komisyonumuzca karar altına alınmıştır. Saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Kayseri Balıkesir Çorum 

R. îskenderoğlu M. Yüceler F. tslimyeli F. Küreli 
İmzada bulunamadı. 

Adana Adana Ankara Aydın 
Söz hakkım mahfuz. A. Savrun t. Gence İV. Müren 

Y. Âktimur İmzada bulunamadı. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 59) 
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Aydın 

Söz hakkım saklıdır. 
/, Sezgin 

Çankırı 
R. İnceler 

İzmir 
M. Uyar 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. Baran 

Mardin 
8. Güneştan 

Sivas 
R. Günay 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Denizli 
t. Ertan 

İmzada bulunamadı. 

Kars 
L. Aküzüm 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
A. Erbek 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Bursa 
Z. Uğur 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
/. Kocatürk 

Konya 
S. Aytan 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
M. Erten 

Samsun 
F. Ceylân 

İmzada bulunamadı. 

Yozgat 
M. Kepir 

, Bursa 
B. C. Zağra 

İstanbul 
V. özarar 

Konya 
K. Ataman 

Maraş 
A. Hüdaioğlu 

Siirt 
C. Aydın 

Zonguldak 
R. Karaka§oğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Mevzuu; 

Madde 1. — t Aşağıda yazılı kurumların ka
zançları Kurumlar Vergisine tâbidir. 

A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) îktisadi kamu müesseseleri; 
D) Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler (bu kanunun tatbikatında cemaatler 
de tesis hükmündedir). 

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna gi
ren gelir unsurlarından terekkübeder. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sermaye şirketleri 

Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı ko
mandit ve limitet şirketler ile aynı mahiyetteki 
yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kooperatif şirketler 

Madde 3. —- Kooperatif şirketler, Türk Ti
caret Kanununa veya özel kanunlarına göre ku
rulan ve istihlâk, istihsal, kredi, satış, yapı ve 
sair kooperatif şirketleriyle aynı mahiyetteki 
yabancı kooperatif şirketlerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi şir
ket mahiyetinde olanlar kooperatif şirket addo
lunmaz. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

îktisadi kamu müesseseleri 

Madde 4. — Devlete, özel idarelere, belediye
lere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine 
ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan 

M. Meelki 

GEÇlCÎ KOMİSYONUN DEĞIŞTlRlŞl 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
.maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Mevzu 

«Madde 1. — 5422 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesini derpiş eden tasarının 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 2. —- Aynı kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sermaye şirketleri 

«Madde 2 5422 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesini derpiş eden tasarının 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kooperatif şirketler 

«Madde 3. — 5422 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İktisadi kamu müesseseleri 

«Madde 4. — 5422 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 
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ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler 
iktisadi kamu müesseseleridir. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Madde 5. — Dernek, tesis ve vakıflara ait 
veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı şartlan 
haiz bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki ya
bancı işletmeler, dernek, tesis ve vakıfların ik
tisadi işletmeleridir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi 
işletmeler 

Madde 6. — Yabancı devletlere, yabancı 
kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup 
birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, 
Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar 
Vergisine tabi tutulur. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulun
maması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muaflıklar 

Madde 7. — Aşağıda yazık kurumlar, Ku
rumlar Vergisinden muaftır : 

1. Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pi
yango İdaresi ve Askerî Fabrika ve Atelyeler 
(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında ka
lan işleri dolayısiyle vergiye tabidirler.); : 

2. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün
hasır olmak üzere Tekel İşletmeleri; 

3. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
ilim, fen ve güzel sanatlar ile tanm ve hayvan-
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Geçici Ko. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

«Madde 5. — 5422 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin değiştirilmesini derpiş eden tasarının 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı kahnu idare ve müsseeselerine ait ikti
sadi işletmeler 

«Madde 6. — 5422 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 7. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muaflıklar 

«Madde 7. — Aşağıda yazılı kurumlar, Ku
rumlar Vergisinden muaftır.» 

1. Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pi
yango idaresi ve Askerî Fabrika ve atelyeler 
(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında ka
lan işleri dolayısiyle vergiye tabidirler.); 

2. Tkel mevzuuna ait faaliyetlerine münha
sır olmak üzere Tekel işletmeleri; 

3. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
ilim,, fen ye güzel sanatlar ile tarım ve hayvan-
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cılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen müesseseler (okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, genel kütüphane
ler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istas
yonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua 
yayın evleri ve emsali müesseseler); 

4. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını koruma ve te
davi maksadiyle işletilen müesseseler (hastane, 
nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 
sanatoryum, çocuk bakım evleri, hayvan hasta
neleri ve dispanserleri, hayvan bakım evleri, ve
teriner bakteriyoloji, seroloji ve distofojin gibi 
müesseseler); 

5. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (Şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi müesseseler); 

6. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesi ile açılan mahallî, millî veya milletler
arası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

7. 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde yazılı müesse-
seseledren dernek, tesis veya vakıflara aidolup 
mezkûr bentlerde belirtilen maksat ve gayeler
le işletildikleri ilgili bakanların mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edi
lenler;. 

8. Beden Terbiyesi Teşkilâtına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

9. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları; 

10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya hare alan kamu müesseseleri; 

11. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunla
ra bağlı müesseseler tarafından işletilen : 

a) Su, elektrik ve havagazı işletmeleri; 
b) Belediye sınırlan içindeki yolcu taşıma 

işletmeleri; 
c) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şartiyle); 
12. Köylere, köy birliklerine ve köy beledi

yelerine ait tarım işletmeleri ile bunlar tarafın-

Geçici K<>. 

cılığı öğretmek; yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen müesseseler (okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, genel kütüphane
ler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istas
yonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua 
yayın evleri ve emsali müesseseler); 

4. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (hasta
ne, nekahathane, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji, seroloji ve dis-
tofajin gibi müesseseler); 

5. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonlara gibi müesseseler); 

6. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesi ile açılan mahallî, millî veya milletler
arası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

7. 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde yazılı müesse
selerden dernek, tesis veya vakıflara aidolup 
mezkûr bentlerde belirtilen maksat ve gayeler
le işletildikleri ilgili Bakanların mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edi
lenler; 

8. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

9. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları; 

10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya hare alan kamu müesseseleri; 

11. İl özel idareleri, belediyeler ve köy
ler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya 
bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen : 

a) Su, elektrik ve havagazı işletmeleri; 
b) Belideye sınırları içindeki yolcu taşı

ma işletmeleri; 
c) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şartiyle); 
12. Köylere, köy birliklerine ve köy be

lediyelerine ait tarım işletmeleri ile bunlar ta-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 59 ) 



Hü. 

dan köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadiyle işletilen hamam, çamaşır
hane ve değirmenler ile bunların bağlı oldukla
rı il sının içindeki yolcu taşıma işletmeleri; 

13. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
14. Münhasıran verem tedavi eden sanator

yum ve prevantoryumlar ile münhasıran kanser 
tedavi eden hastaneler; 

15. Derneklere aidolup münhasıran üyele
rin istifadesine tahsis edilen ve alkollü içki ve-
rilmiyen lokal, gazino ve lokanta işletmeleri; 

16. Esas mukavelelerinde sermaye üzerin
den kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan 
ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, 
ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve 
münhasıran ortaklar ile iş görüşülmesine dair 
hükümler bulunması şartı ile kooperatif şirketler 
(Esas mukavelelerde yukarıki şartlar mevcud-
olmamakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara 
uymayan kooperatifler muafiyetten faydalana
maz); 

17. Özel kanunlarla veya Devletle akdolu-
nan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulan ku
rumlar. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

istisnalar 

Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum ka
zançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında ve
ya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden 
beri sahibolduklarını ispat ve tavsik eden ana 
kurumların, kuruma iştiraklerinden elde ettikleri 
kazançlar. (İştirak kazançları istisnası) 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilanço 
tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluşlarda 
kuruluş anında sahibolduğu iştirak hissesine isa
bet eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. Kooperatif şirketlerin ortakları için he
sapladıkları ristrunlardan aşağıda yazılı olan
lar : 
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rafından köylünün umumi ve müşterek ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen ha
mam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunla
rın bağlı oldukları il sınırı içindeki yolcu ta
şıma işletmeleri; 

13. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
14. Münhasıran verem tedavi eden sa

natoryum ve prevantoryumlar İle münhasıran 
kanser, cüzzam ve trahom tedavi eden hasta
neler; 

15. Derneklere aidolup münhasıran üye
lerin istifadesine tahsis edilen ve alkollü içki 
verilmiyen lokal, gazino ve lokanta işletme
leri; 

16. Esas mukavelelerinde sermaye üze
rinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi 
başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse 
verilmemesi ihtiyat akçelerinin ortaklara da
ğıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş gö
rülmesine dair hükümler bulunması şartı ile 
kooperatif şirketler (Esas mukavelelerde yu-
kankü şartlar mevcudolmakla beraber fiilen 
bu kayıt ve şartlara uymıyan kooperatifler 
muafiyetten faydalanamaz); 

17. özel kanunlarla veya Devletle ak-
dolunan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden 
veya her türlü vergi ve resimden muaf tutu
lan kurumlar.» 

MADDE 8. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

îstisnat&r 

«Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum ka
zançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır; 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında 
veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelin
den beri sahibolduklarını ispat ve tevsik eden 
ana kurumların, kuruma iştiraklerinden elde 
ettikleri kazançlar. (İştirak kazançları istis
nası) 

İştirak kazançları istisnası, Kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluş
larda kuruluş anında sahibolduğu iştirak 
hissesisine İsabet eden kazanç miktarına uy
gulanır. 

I 2. Kooperatif şirketlerin ortakları için he-
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a) İstihlâk kooperatiflerinde : Ortakların 
satınaldıklan malların kıymetlerine göre hesap
lanan ristrnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften satın
aldıklan malların kıymetlerine göre hesaplanan 
ristrnlar; 

c) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan ristrun-
lar; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak 
ödedikleri paralardan sarf olunmıyarak. iade 
edilen kısımlar. 

Bu risturnların nakden veya aynı kıymette 
mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mâni 
değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan 
muamelelerden doğan kazançlar hakkında ristrn-
lara mütaallik istisna hükmü uygulanamaz. Bun
ların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla ya
pılan iş hacminin genel iş hacmına olan nispeti 
esas tutulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdolu-
nan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak 
vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul 
kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyeleri. 

4. — 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re verilen sıcak ve soğuk maden sulan imtiya
zının işletilmesinden elde edilen kazançlar (iha
le tarihini taMbeden yıldan itibaren beş yıl sü
re ile). 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığının tekelinde bulunan ulaştırma işlerinden 
elde ettiği kazançlar. 

Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi is
tisnasına taallûk eden hükümleri sermaye şir
ketleri ile kooperatif şirketler hakkında da uy
gulanır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyet 

Madde 11. — Birinci maddede yazılı kurum-

M. Meclisi 

20 — 
Geçici Ko. 

sapladıkları ristumlardan aşağıda yazılı olan 
lar : 

a) İstihlâk kooperatiflerinde : Ortakların 
satınaldıklan mallann kıymetlerine göre he
saplanan risturnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıklan veya kooperatiften sa
tınaldıklan mallann kıymetlerine göre hesap
lanan risturnlar; 

c) Kredi kooperatiflerinde : Ortaklann 
kullandıkta kredilere göre hesaplanan ris
turnlar; 

d) Ortaklann idare gideri karşılığı olarak 
ödedikleri paralardan sarf olunmıyarak iade 
edilen kısımlar, 

Bu risturnlânn nakden veya aynı kıymette 
mal ile ödenmesi İstisnanın uygulanmasına mâ
ni değildir. Ortaklardan başka kimselerle ya
pılan muamelelerden doğan kazançlar hak
kında risturnlara mütaallik istisna hükmü uy
gulanmaz. Bunlann genel kazançtan tef rîkınde, 
ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmına 

\ olan nisbeti esas tutulur. 
i 3. İhraç kanunlarına veya Devletle ak-
: dolunan mukavelenamelere göre mevcut ve 

çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş 
! olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikrami-
! yeleri. 
I 4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
j göre verilen sıcak ve soğuk maden sulan im-
I tiyazınm işletilmesinden elde edilen kazançlar 
1 (ihale tarihîni taMbeden yıldan itibaren beş yıl 

süre ile.) 
i 5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Or-
j taklığının tekelinde bulunan ulaştırma işlerin-
I den elde ettiği kazançlar. 

Gelir Vergisi Kanununun yatmm indirimi 
istisnasına taallûk eden hükümleri sermaye 

i şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında da 
uygulanır. Tahvilât ihracı suretiyle sağlanan 
kaynaklar, yatmm indirimi ile ilgili hükümle
rin uygulanması baMmından öz sermaye sayılır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şeMlde değiştirilmiştir. 

I Dar mükellefiyet 

I «Madde 11. — 5422 sayılı Kanunun 11 nci 

( S. Sayısı: 59 ) 



Sİ 
Hü. 

•i9ljnurpn9iı£.i9A 
ngpuuszn U'BIÖU'BZ'BJI uınansı ugpı^g 9pp 9p 
.aAı^jııj; ZIUIBA1 \retu,BA,'euımqnq gpmoı 9^p{jnji 

9p ıspjı J9q u9puu9[Z93{a9uı §ı 9A ramresı TrepaBi 

MADDE 10. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka
nımla muaddel 12 nci maddesi aşağıdaki şe-
Mlde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzu 

Madde 12. — Onbirinci maddede yazılı dar 
mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancı 
aşağıda gösterilen kazanç ve iratlardan te-
rekkübeder : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapı
lan işlerden elde edilen ticari kazançlar. 

(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların 
ihracedilmek üzere Türkiye'de satmaldıklan 
veya imal ettikleri mallan Türkiye'de satmak-
sızm yabancı memleketlere göndermelerinden 
doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sa
yılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat alıcı ve
ya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de ol
ması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması
dır.) 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler. 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançlan. 
4. Türkiye'de bulunan zirai işletmeden el

de edilen kazançlar. 
5. Gayrimenkullerin, haklann ve menkul 

malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar. 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratlan. 

7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 
iratlar. (Bir numaralı fıkra hükmü dışında 
kalanların menkul kıymet satışından elde et
tikleri kazançlar hariç.) 

MADDE 11. — Aynı kanunun 192 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Safi kurum' kazancı 

Madde 13. — Kurumlar Vergisi, birinci 
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maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasan-
nın 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 10. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka
nunla muaddel 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzu 

«Madde 12. — 5422 sayılı Kanunun 192 sa
yılı Kanunla muaddel 12 nci maddesinin değiş
tirilmesini derpiş eden tasannın 10 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Safi kurum kazancı 
t-' 

«Madde 13. — 5422 sayılı Kanunun 192 sa-
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maddede yazılı mükelleflerin bir hesap döne
mi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 
üzerinden hesaplanır. 

Safi kurum kazancının tesbitinde Gelir Ver
gisi Kanununun (42 nci maddesinin birinci 
fıkrasının 2 numaralı bendi hariç) I ticari ka
zanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai 
faaliyetle iştigal eden kurumların bu faali
yetlerinden doğan kazançlarının tesbitinde Ge
lir Vergisi Kanununun 59 ncu maddesinin son 
fıkrası hükmü de nazara alınır. 

Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr 
hadleri hakkındaki hükümleri Kurumlar Ver
gisi mükellefleri için de uygulanır. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kurum 
kazançlarının, ticari kazanç gibi tesbit edil
mesi gereken kazanç ve iratlar da dâhil olmak 
üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında ka
lan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması ha
linde, Gelir Vergisi Kanununun bu gibi ka
zanç ve iratların tesbiti hakkındaki hükümle
ri Kurumlar Vergisi matrahının tesbitinde de 
uygulanır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desinin 6 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

6. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleriyle belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde yapılan 
bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait kurum 
kazancının yüzde ikisini ve her halde yirmi 
bin lirayı aşan kışımı hasılattan indirilmez. Ba
ğış ve yardımın nakden yapılması halinde, ba
ğışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden 
mal veya hakkın mevcutsa mukayyet değeri, 
bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu 
hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca 
tesbit edilecek değeri esas alınır.) 

7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şar-
tiyle geçmiş yılların malî bilânçolarına göre 
tahassul eden zararlar. (Bilançolarda her yılın 
zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.) 

MADDE 13. — Aynı kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesini derpiş eden tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 14 ncü madde
sinin 6 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«5422 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 6 ve 
7 numaralı bentlerinin değiştirilmesini derpiş 
eden tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Kabul edümiyen indirimler 

Madde 15. — Kurum kazancının tesbitinde 
aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edil
mez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler. 

2. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar. 

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan ihtiyat akçeleri (Türk Ticaret Kanununa, 
kurumların özel kanunlarına veya esas mukavele 
ve nizamnamelerine göre safi kazançlardan ayır
dıkları bilûmum ihtiyatlar iHe Bankalar Kanu
nuna müsteniden bankaların ayırdıkları karşılık
lar dâhil). 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ay
rıca : 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım, 
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışında
ki şubelere verilen faizler, komüsyonlar ve ben
zerleri; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak et
mek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki kuru
mun teftiş ve murakabesi için yabancı memle
ketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat 
giderleri hariç). 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezala
rı ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, 
gecikme zamları ve faizler. 

7. ihraç kanunlarına veya Devletle akdolu-
nan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak 
vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul 
kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen 
temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden gi
derler. (Bu giderlerin katî olarak tesbit edile
memesi halinde, bahis konusu giderler, vergiden 
muaf menkul kıymetlerden elde olunan faiz, te
mettü ve ikramiye gelirlerinin elde olunan umu
mi gayrisâfi kâr içinde işgal ettiği nisbet esas 
alınarak bilûmum giderlerden pay tefrik olun
mak suretiyle tâyin olunur). 

Geçici İto. 

Kabul edümiyen indirimler 

«Madde 15. — Kurum kazancının tesbitinde 
aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edil
mez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler. 

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar. 

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan ihtiyat akçeleri (Türk Ticaret Kanu
nuna, kurumların özel kanunlarına veya esas 
mukavele ve nizamnamelerine göre safi kazanç
lardan ayırdıkları bilûmum ihtiyatlar ile Banka
lar Kanununa müsteniden bankaların ayırdık
ları karşılıklar dâhil). 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ay
rıca : 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım 
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışında
ki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve ben
zerleri ; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak et
mek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki kuru
mun teftiş ve murakabesi için yabancı memle
ketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat 
giderleri hariç). 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları 
ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında
ki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, ge
cikme zamları ve faizler. 

7. îhraç kanunlarına veya Devletle akdo-
lunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerde muaflığı kabul edilmiş olan men
kul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna 
edilen, temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet 
eden giderler. (Gerçek giderlerin katî olarak 
tesbit edilememesi halinde, bahis konusu gerçek 
giderler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul 
kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, 
Banka Kredileri Tanzim Komitesince menkul 
kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alı
narak tâyin olunacak ortalama gider emsalinin 
uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf 
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MADDE 14. — Aynı Kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancı
nın tesbiti 

Madde 18. — Yabancı ulaştırma kurumları
nın vergiye matrah olacak kurum kazancı 19 
ncu maddeye göre tesbit edilecek hâsılata orta
lama emsal nisbetlerinin uygulanması suretiyle 
hesaplanır. 

Ortalama emsali nisbetleri, Türkiye'de daimî 
veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için 
aynı ve kara, deniz ve hava ulaştırma işleri 
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü 
takdirde (en az bir yıl uygulanmış olmak şartiy-
le) cari ortalama emsal nisbetlerini değiştirebi
lir. 

Ortalama emsal nisbetleri Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yayınlanma tarihini takip eden 
takvim yılı başnıdan itibaren elde edilen kurum 
kazançları hakkında uygulanır. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 19 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye'de elde edilen hasılat 

Madde 19. — Onikinci maddenin 1 ve 7 nu
maralı bentlerine göre ticari ve arızi ticari ka
zançları dar mükellefiyet mevzuuna alınan ya
bancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde 
edilmiş sayılan hasılatı aşağıda yazılı unsurlar
dan terekküp eder : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj ta
şıma ücreti (bilet bedeli ile birlikte ahnan gi-
4er karşılıkları dâhil) olarak ne isimle olursa ol
sun aldıkları paralar. 
, 2. Türkiye'deki yükleme limanjanndan ya-

t bancı memleketlerdeki varış limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava 

24 — 
I Geçici Ko. 

menkul kıymetler portföyünün itibari değer top
lamı, ilgili hesap dönemine dâhil ayların son gü
nündeki vergiden muaf menkul kıymetler port-

I föyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tesbit 
olunur.) 

MADDE 14. — Aynı kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum 
kazancının tesbiti 

«Madde 18. — Yabancı ulaştırma kurumları-
I nm vergiye matrah olacak kurum kazancı, 19 

ncu maddeye göre tesbit edilecek hâsılata orta
lama emsal nisbetlerinin uygulanması suretiyle 
hesaplanır. 

Ortalama emsal nisbetleri, Türkiye'de daimî 
veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için 
aynı; kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için 
ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü tak
dirde (en az bir yıl uygulanmış olmak şartiyle) 

[ cari ortalama emsal nisbetlerini değiştirebilir. 
Ortalama emsal nisbetleri Resmî Gazetede 

[ yayınlanır ve yayınlanma tarihini takibeden tak
vim yılı başından itibaren elde edilen kurum ka-

I zançları hakkında uygulanır. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye'de elde edilen hâsılat 

«Madde 19. — 5422 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarının 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 59 ; 



20 
Hü 

ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma üc
reti (bilefe bedeli ile birlikte alman gider karşı
lıkları dâhil) olarak ne isimle olursa olsun al
dıkları paralar. 

3. Türkiye dışındaki ulaştırma işleri için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıklan 
yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptık
ları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine 
verilen komüsyonlar ve ücretler. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 20 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esaM 

Madde 20. — Yirmidördüncü madde hükmü 
mahfuz kalmak şartiyle, Kurumlar Vergisi, mü
kellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzeri
ne tarholunur. Beyanname, ilgili bulunduğu he
sap döneminin neticelerini ihtiva eder. 

Her mükellef vergiye tâbi kazancının tama
mı için bir beyanname verit. 

Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve 
satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya 
kendilerine bağlı sair iş yerleri için, bunların 
müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi, ayrı beyanname verilmez. 

Tüzel kişiliği bulunmıyan iktisadi kamu mü
esseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ikti
sadi işletmelerden her biri için bunların bağlı 
oldukları kamu tüzel kişileri ile dernek, tesis ve 
vakıflar tarafından ayrı ayrı beyanname veri
lebilir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 21 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamenin verilme zamanı ve yeri 

Madde 21. — Kurumlar Vergisi beyanna
mesi, hesap döneminin kapandığı ayı takibeden 
dördüncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu ver
gi dairesine verilir. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların 
beyanname verme süresini uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Türki
ye'yi terk etmesi halinde Kurumlar Vergisi be
yannamesi memleketi terke tekaddüm eden on-
beş gün içinde verilir. 

Geçici Ko. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esası 

«Madde 20. — 5422 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasa
rının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 17. — Aynı kanunun 21 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamenin verilme zamanı ve yeri 

«Madde 21. — 5422 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasa
rının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 
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Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi 

1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni 
veya iş merkezinin bulunduğu yerin; 

2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'
deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulun
duğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimî tem
silcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç 
sağlıyanların bağlı olduğu; 

Vergi dairesidir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkif yolu ile alınan Kurumlar Vergisi 

Madde 24. — Dar mükellefiyete tâbi kurum
ların aşağıda yazılı kazanç ve iratları Kurum
lar Vergisi tevkifatma tâbidir : 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Menkul sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret un

vanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi hak
ların satışı, devri, temliki veya kiralanması mu
kabilinde alınan bedeller. 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tevki-
fatmda gayrisâfi miktarları üzerinden nazara 
alınır. 

Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev-
kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar Vergisi tevlüfatmm nisbeti % 20 
dir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alı
nan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddele
re göre beyanname verilmesi veya bu madde 
şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için verile
cek beyannamelere mezkûr kazanç ve iratların 
ithali ihtiyaridir. 

Geçici ICo. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkif yolu ile alınan Kurumlar Vergisi- tev
kif at yapmaya mecbur olanlar ve tevkif ata ait 

muhtasar beyanname 

«Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi 
kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları 
Kurumlar Vergisi tevkifatına tabidir : 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Menkul sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 

unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi 
hakların satışı, devri, temliki veya kiralanma
sı mukabilinde alınan bedeller. 

Yukarıda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
kifatında gayrisâfi miktarları üzerinden nazara 
alınır. 

Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev
kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar Vergisi tevkif atının nisbeti % 20 
dir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle 
alman kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci mad
delere göre beyanname verilmesi veya bu 
madde şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar 
için verilecek beyannamelere mezkûr kazanç 
ve iratların ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları 
sağlıyanlar, bu kazanç ve iratlardan Kurum
lar Vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları nak-
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MADDE 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 24 A maddesi eklenmiştir : 

Kurumlar Vergisi tevfikatı yapmağa mec
bur olanlar. 

Mükerrer madde 24/A — Dar mükellef du
rumunda olan kurumlara 24 ncü maddede ya
zılı kazanç ve iratları sağüıyanlar, bu kazanç 
ve iratlardan Kurumlar vergisi tevkifatı yap
mağa mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevfikatma tâbi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödiyen veya tahakkuk etti
ren gerçen veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan-

G-eçdıei î£o. 
— *4< 

den veya hesaben ödeyen veya tahakkuk etti» 
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Ver
gisini mütaakıp ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine 
muhtasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına gö
re defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu 
maddeye göre yaptıkları vergi tevkifatını ay
rıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Vergisi tevkif atına ait muh
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzımdır : 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkifatm ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
veya iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkifatının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 
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lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kesdikleri Kurumlar ver
gisini mütaakıp ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı oldukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre 
defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu mad
deye göre yaptıkları vergi tevkifatını ayrıca 
kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

MADDE 20. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 24/B maddesi eklenmiştir : 

Kurumlar Vergisi tevkif atına ait muhtasar 
beyanname; 

Mükerrer madde 24/B — Kurumlar Ver
gisi tevkifatına ait muhtasar beyannamede aşa
ğıda yazılı malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 

a) Tevkif atı yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkifatın ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurum un
vanı ve iş merkezi adresi, 

d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, , 

e) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
veya iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkifatının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 28 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergilendirme dönemi 

Madde 28. — Kurumlar Vergininde hesap 
dönemi vergilendirme dönemidir. Şu kadar ki, 
22 nci madde gereğince verilen beyanname
lerle bildirilen kazançların vergilendirilmesin
de, vergilendirme dönemi yerine kazancın ik
tisap tarihi esas alınır. 

Tevkif suretiyle ödenen vergilerde, istih
kak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel be-

G-eçici Kö. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 28 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergilendirme dönemi 

«Madde 28. — 5422 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasa
rının 21 nci maddesi 19 ncu madde ile aynen 
kabul edilmiştir.» 
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yanname verilmiyen ahvalde, tevkifatın ilgi
li bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi 
sayılır. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

özel ödeme süreleri 

Madde 41. — 22 ve 24 ncü maddelerde ya
zılı hallerde Kurumlar Vergisi, beyanname 
verme süresi içinde ödenir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 192 sayılı 
Kanunla muaddel 44 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kesilen vergilerin mahsubu 

Madde 44. — Beyannamede gösterilen ka
zançlardan bu kanuna ve Gelir Vergisi Kanu
nuna tevfikan kesilmiş olan vergiler beyanna
me üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsubedilir. 

Mahsubu gereken miktar beyanname üze
rinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden fazla 
olduğu takdirde, keyfiyet vergi dairesince mü
kellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mü
kellefin işbu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren 
bir yıl içinde müracaatı halinde kendisine ia
de olunur. Bir yıl içinde müracat etmiyen mü
kelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1963 takvim yılından 
evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere ait 
vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Kurumlar Vergisi tevkif atının başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun Kurum
lar Vergisi tevkifatma mütaallik hükümleri 
1 Ocak 1963 tarihinden itibaren nakden veya 
hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iratlar hakkında uygulanır. 1 . 1 . 1963 tari
hinden evvel tahakkuk etmiş olan kazanç ve 
iratların, bu tarihten sonra ödenmesi halinde 
bunlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yapıl
maz. 

Geçici Ko. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Özel ödeme süreleri 

«Madde 41. — 5422 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 22 nci maddesi 20 nci madde ile aynen ka
bul edilmiştir.» 

MADDE 21. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka
nunla muaddel 44 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Kesilen vergilerin mahsubu 

«Madde 44. — 5422 sayılı Kanunun 192 sa
yılı Kanunla muaddel 44 ncü maddesinin de
ğiştirilmesini derpiş eden tasarının 23 ncü mad
desi 21 nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

Geçmiş yıllara ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi tevkif'atınım başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun Ku
rumlar Vergisi tevkifatma mütaallik hükümle
ri 1 Ocak 1964 tarihinden itibaren nakden ve
ya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen ka
zanç ve irat hakkında uygulanır. 1.1.1964 tari
hinden evvel tahakkuk etmiş olan kazanç ve 
iratların, bu tarihten sonra ödenmesi halinde 
bunlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yapıl
maz. 
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Ortalama emsal nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5422 sayılı Kanunun 
18 noi maddesine tevfikan Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilmiş olan ortalama emsal nispetlerinin, 
bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığın
ca yeni ortalama emsal nisbetleri tesbit ve ilân 
olununcaya kadar, tatbikma devam olunur. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın so
nuna kadar olan devrede yapılacak yatırım in
dirimleri, bu indirimlerin uygulanacağı kurum 
kazançlarının her yıl için % 20 sini geçemez. 

Geçmiş yıllar zararlarının nakli 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 12 nci 
maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı kurumların 1960 ve 1961 takvim 
yıllarında tehassül eden zararları için de uygu
lanır. 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu kanun 1 Ocak 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

10 . 9 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devtet Bakam 

AT. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
B'asjb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
l>evlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Ortalama emsal nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 
üçüncü madlesi aynen kabul edilmiştir. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllar zararla/rımn nakli 

GEÇtCt MADDE 5. — Tasarının geçici be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Tasarının 24 ncü maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yetki 

MADDE 23. — Tasarının 25 nci maddesi 23 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. ffatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Balkanı 
R. öçten 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
T. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya,. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

tmar ve îskân Bakanı 
F. K. Gökay 

•> —"»A'"'.*1'9, " O - * f'îî*" 
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