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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Bolu Milletvekili îhsan Yalçın'm, Sümer-

bank Selüloz Sanayii Müessesesi yayınlarından 
(Kavak kültürüne dair İtalya'da yapılan etüd) 
adlı kitaptaki düşünce ve fikirlere dair olan 
sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret, Tarım Ba
kanları cevap verdi. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun, kabul edildi. 

Bilûmum hava meydanları ve limanlariyle 
bunlarla ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılmasına dair olan Kanun kabul 
olundu. 

Verem Savaşı hakkındaki Kanun, kabul edil
di. 

Bâzı ilâçların Gümrük Vergisinden muaf tu

tulmasına dair olan Kanun tasarısı üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra, Birleşime ara ve
rildi. 

İkinci Oturum 

Bâzı ilâçların Gümrük Vergisinden muaf tu
tulması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının da mad
deleri görüşüldü ve, 

13 . IV . 1949 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Dü§nüsel Sedad Pek 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

Sorular 

Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, 2762 sa
yılı Vakıflar Kanununun hükümlerinin uygula
rım uygulanmadığına dair olan yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/312). 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nm, Ada
na'daki petrol çalışmalarının sonucu hakkında
ki sözlü soru önergesi Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/309) 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nm, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlü
ğünün, Türk Petrollerini işletmek için dışarda 
müşteri arama yetkisi olup olmadığına dair olan 

sözlü önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/310). 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nm, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol üze
rindeki çalışmaları ve istihsal edilen petrol 
miktarları hakkındaki sözlü soru önergesi, Eko
nomi ' ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/311). 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Üniversi
telerde yapılan münazaralar hakkındaki sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/313). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Bolu Milletvekili îhsan Yalçm ve beş 

arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/163) (Geçici Komisyona); 

Tezkereler 
2. — Çalışma Bakanlığı 1946 yılı Ayniyat 

Kesinhesap Cetvelinin gönderildiği hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/352) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Rauf 
Ayaşlı 'nm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/353) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarmdan 
kurulan Karma Komisyona); 

önerge 
4. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nın, Bankalar Kanununun 14 ncü ve 17 nci 
maddelerinin Bina Yapımını Teşvik Kanunu
nun uygulanmasını tahdit edip etmediğinin yo
rumlanmasına dair önergesi (4/149) (Ticaret, 
içişleri, Bayındırlık, Adalet, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Rapor 
5. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 

Ticaret ve sanayi odalariyle Esnaf odaları ve 
ticaret borsaları seçimlerine ait sürenin uzatıl
ması hakkında kanun teklifi ve Ticaret Komis
yonu raporu (2/162) (Gündeme); 
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Açılma saati 14,15 

BAŞKAN — Başkanvekili. Raif Karadeniz (Trabzon;, 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Urfa) 

8. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANIN] 

1, — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın ve be§ 
arkadaşına ait teklifin Geçici Komisyona gön- ' 
derilmesi (2/163) 

BAŞKAN — Gelen evrak arasında Bolu Mil
letvekili İhsan Yalçın ve beş arkadaşının Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi var, bu işle 
meşgul bulunan muvakkat bir komisyon vardır, 
tensip buyurursanız bu teklifi de oraya gönde
relim. (Muvafık sesleri) Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
§ünselin, Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna 
ek 5107 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin yo-

1. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm zirai sigorta kurulması hakkindaki 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said 
Barlas'ın sözlü cevabı (6/300) 

Yüksek Başkanlığa 
1947, 1948 senelerinde memleketimizde de 

zirai sigorta kurulması hakkında Büyük Mecli
se sunduğum soru önergelerine bu yoldaki ça
lışmaların müspet şekilde ilerlemekte olduğu 
cevapları verildiği halde henüz bu yolda bir 
eserle karşılaşmak mümkün olmadı. 

Bu sahadaki çalışmalar ne merhalededir? 
Bu sene bu hususta bir teşebbüste bulunmak 

mümkün olacak mıdır t 

BAŞKAN — Çoğunluk olmuştur, müzakere
ye başlıyoruz. 

r KAMUTAYA SUNUŞLARI 

rumlanmasina dair olan önergesinin geri ve- { 
rilmesi hakkında önergesi {4/148) 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl

ması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanması 
hakkında olup Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonlarına havale buyurulan ve halen Millî Sa
vunma Komisyonunda bulunan 4/143 sayılı 
önergemin geri verilmesine müsaadelerini say
gılarımla dilerim. 

Bingöl Milletvekili 
P. F. Düşünsel 

BAŞKAN — önergeyi geri veriyoruz. 

Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanının bu 
önergeme sözlü olarak cevap vermesini rica ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Zirai sigorta 
ihdası, uzun zamandan beri birçok bölgeleri il
gilendirmektedir. Daha evvel bu hususta bir 
Kanun tasarısı hazırlıyarak Hükümete takdim 
etmiştik. Fakat bu, memlekette ilk defa tatbik 
edilecek bir mevzu olduğu için mıntakavi yap
mak lâzımdır. Mıntakavi olunca da primlerin 
yüksek olması icabediyor. Primler yüksek olun-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ea da, köylüler bu işe girmeye mecbur kılm-
madığı takdirde, zirai sigortanın yürümemesi 
mevcuttur. 

Bütün bu halleri derpiş eden Bakanlığımız 
bu iş üzerinde hazırladığı Kanun tasarısı üze
rinde, bir kere daha, bu işin tatbik edilmekte 
olduğu memleketlerden bir mütehassıs getire
rek, onun da fikrini alıp, tatbik kabiliyetinin 
olup olmadığı hususunda nihai bir karara var
mak istiyor, (jünkü, hepinizin bildiği veçhile, 
zirai sigorta mevzuu en güç bir sigorta sis
temidir, bunun da envai vardır. Bu yönden 
hazırlanmış Kanun tasarısı elimizdedir. Son de
fa bir mütehassısın fikrim almak üzere teşeb
büsteyiz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Sayın Bakan buyurdular ki, memleketimizin 
zirai gölgelerini zirai sigortalara bağlamak, 
esaslı bir ihtiyaç ve teklif olarak ileri sürül
mektedir. Ben de buraya ilk geldiğim günden 
beri bu ihtiyaca tercüman olarak üç defa ve üç 
senedir bu meseleyi Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna getirmekte ve müzakere ettirmekte
yim. 

Buyurdular ki. bu, senelerden beri tetkik 
edilmekte, fakat yeniden bir mütehassıs getiril
mesine lüzum ve zaruret görülmektedir. Bu lü
zum geçen sene de duyulmuştu. Belki geçen se
ne burada yapılmış olan müzakerelerin zabıt
larında da çok muhtemeldir ki, bir ecnebi 
mütehassısın getirileceği kayıtları münderiç 
bulunmaktadır. Sayın Ticaret Bakanı daha Ti
caret Bakanlığı makamına geldikleri zaman, Ba
kanlığın iç işlemesi iktizası olarak, bu mesele 
önüne getirilmiş olsaydı, bugün tekrar buraya 
gelip de ecnebi bir mütehassısın celbi lüzumu
nu her halde ileri sürmiyeceklerdi. Bu gecik
meler memlekette birçok aileleri her sene 
sefalete, ıstıraba ve felâkete sürüklemektedir. 

Esasen bir iki prensipe temas edildi. Evvelâ 
mmtakavi olmasından, sonra mecburi olmasın
dan bahsettiler. Ben buna taraftar değilim. 
Kendilerinin de dâhil bulunduğu Hükümetler 
zamanında, Başbakan ve Ticaret Bakanı ile gö
rüştüğümde, daha başka türlü tedbirleri, daha 
mülayim olarak kabul ettirmiştik. Şimdi bu
radan Sayın Bakana hitap ediyorum: Hiç ol
mazsa söyledikleri ecnebi mütehassısı biran ev
vel getirtip gelecek sene, bu mesele hakkında 
Yüksek Meclise bir tasarı sunulacak olursa, 
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belki müstahsıllar gelecek sene semavi âfet
lere karşı, bu sigortaya kavuşmuş olurlar. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE-
MlL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim; 
bir mahzur yoksa arkadasun, bu zirai sigorta 
hususundaki ihtisasa taallûk eden düşüncelerini 
bana bir not halinde lütfederlerse, bizim hazırla
dığımız tasarı ile beraber mütahassısa vereyim, 
iş sürüncemede kalmasın. Ricam budur. 

BAŞKAN —- Diğer sözlü soruya geçiyoruz. 

2. — Ma7iisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın deri ve kösele Gümrük resimleri 
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı (6/301) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruyu sayın Ekonomi ve Ticaret 

Bakanının sözlü olarak cevaplandırmasını istedi
ğimi arzederim : 

Deri ve kösele Gümrük resimlerinin ağırlığı 
ve kauçuk Gümrük resminin ise pek hafif olması 
yüzünden kauçuk ayakkabıları ve çarıkları kar
şısında deri ve köseleden yapılmış ayakkabıları 
daha yüksek fiyatlara mal olmakta ve satılma
makta bulunduğundan ayakkabıcı ve tabak esna
fımız çok zor duruma düşmüşlerdir. Pek çok iş 
yerleri kapanmıştır. Kauçuk ayakkabı ve çarık
ların, giyenlerde romatizma yaptığı da ileri sürül
mektedir. Hem bu millî sanatlarımızı, hem hal
kımızın- sağlığını korumak için derilerin ve kö
selenin Gümrük Resmini indirmek, ayakkabı ima
linde kullanılacak kauçukun - risturn usulü ile -
gümrük resmini artırmak gibi himaye tedbirleri 
almayı Hükümet muvafık görüyor mu ? Görmü 
yorsa sebep ve mesnetleri nedir ? 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — istanbul 
seyahatımda istanbul'daki ayakkabıcılar, Balıke
sir seyahatımda da yine Balıkesir'deki bu işle 
ilgili olanlar bana müracaat etmişlerdir. 

Hâdiseyi müşavirlerime tetkik ettirdim, is
tihlâk Vergisi kalkmadıktan sonra ham kauçukla 
deri ve kösele arasında, deri ve köselenin aley
hine bir muvazenesizlik olduğunu gördüm. Bu 
hususta Gümrük Bakanı arkadaşımla da muta
bık kaldık. Gümrük ve Tekel Bakanı arkadaşım, 
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Tarife Kanununun değişmesi sırasında bunu na
zarı itibara alarak Meclise bir teklifi kanuni 
sevkedecek ve bu suretle bu muvazenesizliği izale 
edecektir. 

Yalnız kısaca şunu da işaret edeyim, bizde 
deri ve köseleyi himaye yoluna gitmektense, mu
vazene tesis etme yoluna gitmek, bir taraftan 
bunu yaparken, harbden evvelkine asla uymıyan 
ve cinslerine göre kaliteye uygun olmıyan köse
lelerden köylüye çürük çarık ayakkabı giydir
memek hususuna dikkat edeceğiz. Bunu da arze-
derim. 

3. — Yozgad Milletvekili İhsan OlgUn'urı, 
ekim noksanlığı ve hayvan zayiatı hakkında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/304) 

Yüksek Başkanlığa 
Bu sene kış mevsiminin erken gelmesi ve ha

vaların müsait gitmemesi yüzünden yurdun her 
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tarafında bir ekim noksanlığı varclıı4. 

Bu hal Orta Anadolu'da bilhassa seçim böl
gem olan Yozgad'da daha açık bir surette duyul
maktadır. Aynı sebepler yüzünden Doğu ve Orta 
Anadolu mmtakalarmda hayvan ölümü de nor
mal vaziyetin üstünde bir seyir takip etmiştir. 
Yegâne istihsali buğday ve arpadan ibaret olan 
Orta Anadolu ile bütün ümidini hayvancılığa 
bağlıyan Şark illerindeki hayvancılıkla iştigal 
eden halkın uğradıkları zararın telâfisi ile kal
kınmalarını temin için Hükümetçe ne gibi tetbir-
ler düşünüldüğünün Tarım Bakanlığınca sözlü 
olarak izah buyurulm asını rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
İhsan Olgun 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
—• Arkadaşlarımızın sorularını esaslı bir şekilde 
cevaplıyabilmem için, müsaade ederseniz bunu 
Pazartesiye bırakalım. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 964 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı (veya 
resmî bir görevi bulunan) tâbirinin şümulüne 
Milletvekilliğinin dahil olup olmadığının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve SağUk 
ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyonları rapor
ları (3/337) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim, 
Ker iki komisyondan geçip huzurunuza getirilen 
bu yorumda, Milletvekilliğinin memuriyet olma
dığı hakkında Büyük Millet Meclisinin yakın bir 
oturumundaki bir kararını nazarı itibara alan 
Komisyonunuz, milletvekillerinin aynı zamanda 
resmî vazifelilerin yapmaya mezun olmadıkları 
avukatlık, doktorluk, tüccarlık ve sair meslekleri 
Yapabildiklerini misal olarak almakta ve dola-
yîsiyle eczacı milletvekillerinin de eczanelerini 
açabiîmelerine yorum yolu île işaret etmektedir. 

Bu misalleri alırken resmî vazifelilerin yapma-

[1] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonulda
dır, 

ya mezun olmadıkları işler tadat edilirken (dok
torluk) da tadat edilmiş bulunmaktadır. Yük
sek Heyetinizin malûmudur ki, resmî vazifeli 
doktorlar, vazifeleri dışında serbest icrayı sa
nat edebilmek hakkına da maliktir. İlerde bir 
ihtilâf meydana gelmesin diye (Doktorluk) keli
mesinin rapordan tayyedilmesini arz ve teklif 
ederim. (Komisyona, komisyona sesleri). 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu? Adalet Ko
misyonu namına söz söyliyecek kimse olmadığı 
için raporun görüşülmesini geriye bırakıyorum. 

2. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/171) 

BAŞKAN — Gelir Vergisinin müzakeresine 
devam ediyoruz. 24 ncü maddeyi müzakere edi
yorduk, söz istiyen üç arkadaş vardı. Ve yeter
lik önergesi verilmişti. Hulusi Oral arkadaşımız 
yeterlik aleyhinde konuşacağından kendisine söz 
veriyorum. Buyurun Hulusi Oral. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; üzerinde durduğumuz ve ehemmiyet verdiği
miz en büyük dâva olan sosyal işlerde ücret alan
ların bu Gelir Vergisinden istisnası keyfiyetinde 
malûller, gözü görmiyenler veya arızaya uğrı-
yanlar, çiftçilerin yanında çalışanlar, ormanda, 
iş yerlerinde, evlerde, okullarda ve sairede, her 
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yerde çalışanlar; daha doğrusu sermayesinin işle
tilmesi için servetin emrinde bulunan işçilerin 
Gelir Vergisinden istisnaları keyfiyetinde hassa
siyetle durduğunuza eminim. Yarım saat zar
fında tavazzuh etmiyen bu mühim mevzu üzerin
deki tereddütler yalnız Sayın Maliye Bakanı ta
rafından cevaplandırılmış fakat Komisyon tara
fından tek bir cevap verilememiş olan bu hâdise
de, hürmet ettiğim arkadaşımın yeterlik öner
gesine rağmen bunun biraz daha açıklanmasını ve 
bilhassa yer altı işçilerinin tarifinde, ağır sa
nayi işçilerinde tadat ettiğim ve zapta geçen hu
suslarda malî tahakkuk ve tahsillerde bu fakir 
sınıf üzerinde nef'i Hazine ve hukuku Hazine 
keyfiyetlerinin daha az mevzuu bahis olması itiba
riyle bu konuyu iltibasa mahal vermiyecek şekil
de hem memurlarımızı rencide etmemek ve hem 
de işçileri müteessir etmemek için büyük bir 
vuzuha ihtiyaç olduğunu takdir buyurursunuz. 
Komisyon bu hususlara hiç cevap vermemiştir. 
Hattâ iki sene evvel işçi ücretlerinden yevmiye 
iki liranın vergiden affına mütaallik olan hüküm 
tavzih edilmiş olmasına rağmen hâlâ Bakanlıklar 
arasında iş yerine bağlı birçok işçilerin ücretle
rinden vergi kesilmesi yüzünden şikâyetler tevali 
etmektedir. Sayın Maliye ve Çalışma Bakanları 
bunu biliyorlar. 

Binaenaleyh birçok işlerde işliyen bu vatan
daşların vaziyetlerinin tavzihi ve ondan sonra da 
bütün dayandığımız bu kuvvetin yarından sonra 
vergi tahsilinde üzülmemesi için, zaten 2 - 3 ar
kadaş daha söz aldığına göre, bunların da din
lenmesi ve bu vergiden affedilenleri ve bu husus
taki müzakereleri maliyeci arkadaşlarımızın zabıt
larda matbuatta görerek yanlış bir yola gitme
melerini teminen daha biraz konuşulmasında fay
da mülâhaza ediyorum. Binaenaleyh yeterlik 
önergesini arkadaşımın geri almasını rica etmek
le beraber, yarım saatte konuşulan bu meselenin, 
5 - 1 0 dakika daha konuşulması suretiyle Sayın 
Komisyonun da izahat vermesine fırsat verilme
sini rica ediyorum. Zaten söz alan çok arkadaşı
mız da yoktur, nihayet 2 - 3 arkadaştan ibaret
tir, onların da konuşmasına müsaade buyurulma-
Binı rica ediyorum. (Doğru, doğru sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Madde her noktadan aydınlanmıştır, görüşme 

yeter, önergelerin oya konulmasını dilerim. 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... 

ALİ RIZA INCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Müsaade buyurun bu 24 ncü madde hak
kında önergem var efendim. 

BAŞKAN — Verdiniz mi? 
ALİ RIZA INCEALEEMDAROĞLU (Zon

guldak) — Hayır şimdi hazırlıyorum, önerge
mi izah için söz vermenizi de rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Daha evvel verseydiniz. Maa-
mafih, önergenizi oya sunarım, şayet yeterlik 
önergesi kabul edilmezse, o zaman önergenizi 
izah için söz de veririm. 

Yeterlik önergesi verilmiştir. Onu reye koy
mak mecburiyetindeyim. Yeterlik teklifinin 
aleyhinde tek bir arkadaşa söz veririm. 

Siz önergenizi veriniz, yeterlik kabul olun
mazsa o zaman söz veririm. 

Şimdi yeterlik önergesini oyunuza sunuyo
rum kabul edenler ... Etmiyenler ... Anlaşılma
dı. Yeterliği kabul edenler ... Lütfen ayağa 
kalksınlar. Etmiyenler ... Yeterlik önergesi ka
bul olunmuştur. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden 24 ncü mad

denin 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde tadilen 
yazılmasını teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

2) « Ziraat ve orman mahsullerinin istihsa
linde ve hayvan yetiştirme yerlerinde bilfiil 
çalışan işçilerin ücretleri, ». 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden: 24 ncü 

maddenin 4 ncü bendinin aşağıdaki şekilde 
tadilen açık olarak yazılmasını teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

4) Yeraltında Maden cevheri istihsalinde 
ve bu istihsal ile ilgili diğer yeraltı işlerinde 
çalışan işçilerin ücretleri (İşinin icabı yeraltı 
çalışmalarına bağlı bulunan ve çalışmasının çok 
zamanı yeraltında geçen ve yeraltı cevherin
de dışarda çalışan işçiler dâhildir). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden yeraltı işçi

leri istisnası 4 ncü bendin altına 5 nei bent ola-
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rak âtideki bendin kabul ve ilâvesini teklif ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

5) Ağır sanayi işçilerinin bu işlerde çalış
tıkları zamanlara ait ücretler (Bu iş ve işçiler 
hakkında kanun çıkıncaya kadar ağır sanayi ve 
işçilerini Bakanlar Kurulu tâyin ve tesbit eder). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden (24) neti 

maddenin halen (5) nci bendinin aşağıdaki şe
kilde tadilen kabulünü teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

Halen 5, teklif 6. 
Gerek îş Kanununa tâbi iş yerlerinde, gerek 

esnaf muaflığından faydalananlar yanında ça
lışan ve (18) yaşını doldurmamış veya (60) ya
şını doldurmuş olan işçi ve hizmet erbabının ve 
iş hahibinin eşinin ve çocuklarının ücretleri». 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden « 24 » ncü 

maddenin halen « 7 » nci bendinin ikinci satı
rındaki ( Dargülacezelerin) kelimesinden 
sonra (Çocuk yetiştirme yurtlarında ve müessese
lerinde) hükmünün ilâvesini ve geçmişi (mev-
kufluluk ve mahkûmluluk) kelimelerinin Türkçe-
leştirilmesini teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin 1 No. lı bendine (Mahrum 

olan) cümlesine (Mahrum olmadıkları halde bu 
uzuvlarını kullanamıyacak derecede malûl ve 
sakat olan) kaydının ilâvesini arz ve teklif ey
leriz. 

Kırşehir Milletvekili Gazianteb Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu Bekir Kaleli 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi arzettiğim sebeplere binaen 24 ncü 

maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

Fıkra : Tütün ve sünger imalâtı işlerinde 

. 1M6 6 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim üzere : 
24 ncü maddenin 8 nci fıkrasındaki «temin 

olunan menfaatler» ibaresinden sonra «veya 
muayyen miktarda ödenen yemek bedelleri» 
ibaresinin ilâve edilmesini ve muteriza içindeki 
(bu yemeklerin iş veren tarafından hazırlatıl
ması sartiyle) kaydının çıkarılmasını teklif 
ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 

arızaların da ilâvesini arz ve teklif ediyoruz. 
«îki kulağı sağır, ağır topal ve ebleh» 
Kars Milletvekili Denizli Milletvekili 
Tezer Taşkıran Cemil Çalgüner 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddeye aşağıdaki bendin ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
Bent I I - Emekli, malûl, dul ve yetim maaş

ları. 
Afyon Milletvekili 

Kemal özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin (1) numaralı fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oya sunul
masını arz ve rica ederim : 

«Fıkra : îki gözü kör veya dilsiz veya mef
luç veya el veya ayaklarından birisi yok olan ve
ya kullanmaktan mahrum bulunan hizmet erba
bı ücretlilerle, bu suretle malûl olan mütekait
lerin maaşları». 

Niğde Milletvekili 
îbrahim Refik Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin 8 rakamlı fıkrasındaki 

(hazırlatılması) tâbiri yerine (pişirtilmesi) ke
limesinin kabulünün Yüksek Meclisin oyuna 
sunulmasını arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
îbrahim Refik Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının 24 ncü maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ve rica 
ederim. 

Fıkra 12. — Zonguldak Kömür Hftvjasîylf, 
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diğer madenlerde, Karab&k Demir ve Çelik I 
fabrikalarında, Kırıkkale Askeri fabrikaların
da, Devlet Demiryolları ve Denizyolları 
atelye ve havuzlarında, resmî ve hususi deniz 
taşıtlarında vazife gören kaptan ve tayfalarla 
diğer ağır sanayi yerlerinde çalışan bütün işçi
ler de istisnaya dâhildir. 

Zonguldak Milletvekii 
Ali Rıza încealemdaroğlu 

.1949 0 : 1 
Birinci fıkra : 
«İki gözü kör, veya dilsiz veya mefluç veya 

el veya ayaklarının birinden mahrum olan veya 
bu uzuvları kullanamıyacak derecede sakat ve
ya alil olanlar. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif i budur, mak
sat hâsıl olmuştur, artık Bekir Kaleli'nin öner
gesini oya sunmaya lüzum kalmamıştır. 

Tezer Taşkıran, Cemil Çalgüner'in, önergele
rinde teklif edilen fıkrayı okutuyorum. 
(Mahrum olmadıkları halde bu uzuvlarını kul

lanamıyacak derecede malûl ve sakat olan) 
BAŞKAN — Bu noktai nazarı Komisyon ka

bul ediyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 

(tzmir) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor, öner

geyi oyunuza sunuyorum. Nazarı dikkate alan
lar lütfen işaret buyursun... Almıyanlar... Lüt
fen işaret buyursun... önerge nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Bundan sonra Refik Soyer'in. 
(Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in bi

rinci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergede arkadaşımızın is

tediği kısımların bâzıları kabul edilmiştir. Mak
sat hâsıl olmuştur. Yalnız bu şekilde (Malûl 
mütekaitlerin ücretleri) tâbiri vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Buna ait aşağıda maddeler 
vardır. 

İBRAHİM REFlK SOYER (Niğde) — Ben 
baktım bulamadım. 

BAŞKAN — Komisyon bıı teklifi kabul edi
yor mu? 

OEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergenin bu kısmını yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 

Müsaade buyurun. Anlaşılmadı. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen

dim ; müsaade buyurun, teklifimi izah edeyim. 
Anlaşılmadı. (Anlaşıldı sesleri) 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Efendim; önergenin 
bu kısmını kabul edenler lütfen ayağa kalksın. 
Oturunuz. Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... 
önerge kabul edilmiştir efendim. Bu fıkrayı ve
riyoruz. 

BAŞKAN — Efendim; maddenin muhtelif 
bentleri hakkında ayrı ayrı önergeler vardır. Bun
ları, maddenin bentleri sırasiyle oyunuza arzedi-
yorum: Evvelâ maddenin birinci bendine ait üç 
önerge vardır. Evvelâ bunları okutup en aykırı 
olanım oyunuzu sunacağım. 

(Bekir Kaleli ve Sahir Kurutluoğlu'nun öner
gesi tekraı okundu.) 

(Tezer Taşkıran ve Cemil Çalgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

(İbrahim Refik Soyar'in birinci önergesi tek
rar okundu.) 

MALİYE BAKANI tSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bunlar hakkında noktai naza
rınızı söylemiş bulunuyorsunuz. Şimdi siz konu
şursanız söz açılacaktır. Yeterlik önergesi veril
miştir, komisyon da noktai nazarını ifade etti. 
Bunun haricinde muhtacı izah birşey olursa o za
man söz istersiniz. 

Bekir Kaleli'nin önergesi diğer önergelerle 
alâkası olmıyarak maddeye bir hüküm ilâvesini 
istiyor. Bekir Kaleli'nin önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Bekir Kaleli'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyonun bu önerge üzerinde 

bir noktai nazarı var mı?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BÎRSEL (izmir) — Biz burada mahrumiyeti 
tavzih etmekte bir mahzur görmüyoruz. Yalnız 
bunun yazılış şeklini takdim edeceğiz. Yani yapı
lacak ilâveyi takdim edeceğiz. 

BAŞKAN —• Yani komisyon alıp yeniden mi 
yazacak?. 

GEÇtCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (Devamla) — ilâve olunacak fıkrayı 
şimdi veriyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, birinci fıkrayı geri 
alıyor, buradaki müzakerelerin neticesine göre 
yeni bir fıkra hazırlamıştır, onu okutuyorum: 
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Şimdi ikinci fıkrada değişiklik istiyen öner

geleri okutuyorum: 
•Denizli Milletvekili Hulusi OraPm önerge

sinde teklif edilen fıkrayı tekrar okutuyorum: 
«Ziraat ve orman mahsullerinin istihsalinde 

ve hayvan yetiştirme yerlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri» 

HULUSİ ORAL (Denizli) — 19 ncu madde
ye buna mütenazır olarak konulan hüküm mak
sadı ifade ettiği için takririmi geri alıyorum. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — İkinci ve üçün
cü fıkralar için yeni bir formül teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Okutuyorum; «İkinci fıkra: 
Kazancı Gelir Vergisinden müstesna olan zira
at işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri.» 

BAŞKAN — Maksat hâsıl oklumu? Şim
di üçüncü fıkrayı okutuyorum.. Üçüncü fıkra
yı da komisyon değiştirmiştir: (Kazancı GTelir 
Vergisinden müstesna olan kara ve su avcılığı 
işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri). 

BAŞKAN — Üçüncü fıkra da bu şekilde de
ğiştirildi. 

Hulusi Oral'ın dördüncü fıkraya ait 
önergesini tekrar okutuyorum: 

4. Yer altında maden cevherleri istihsa
linde ve bu istihsal ile ilgili diğer yer altı işle
rinde çalışan işçilerin ücretleri (işinin icabı 
yer altı çalışmalarına bağlı bulunan ve çalışma
sının çok zamanı yer altında geçen ve yer altı 
cevherinde dışarda da çalışan işçiler dâhildir.) 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Bu fıkrada 
(ç.alıştıkalrı günlere) denilmektedir, «günler 
kelimesi yerine» zamanlara demekle mesele hal
ledilmiş olur. 

BAŞKAN —• «Çalıştıklrı zamanlar» 
HULUSİ ORAL (Denizli) -~ Müsaade bu

yurursanız kısaca arzedeyim. Yer altında kö
mür çıkaran işçinin beş saati, yer altında, üç-
saati üstünde geçer. Onun için «zaman» kaydı 
koymakla, tekmil saatleri yer altında çalışmış 
kabul etmek icabeder. Nitekim eski kanunu
muzda böyledir. Onun için «gün» tâbirine gi
rince gün tamam değildir diye müşkülât çıkar. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendini, Hulusi Oral arka
daşım eski kanundan bahsediyorlar. Buraya 
aldığımız fıkra eski kanundakinin aynıdır. Eski 
kanuna göre tatbikatta bir istikrar teessüs et
miştir. 

.1949 O : 1 
5109 numaralı Kanun şöyle diyor : 
(Toprakaltı işletmesi halinde bulunan ma

denlerin cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 
bütün islerde çalışan işçilerin yer altında çalış
tıkları günlere ait ücretleri ve primleri Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden ve bu ücretlerin ödenmesin
de düzenlenen alındılar Damga Resminden ba
ğışıktır. 

Bu hükmü Gelir Vergisine aynen alıyoruz. 
Tabiî Gelir Vergisinde Kazanç, Buhran Muva
zene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergileri ar
tık mevzuubalıis olamaz. Binaenaleyh aynen o 
kanundaki mânada hüküm alınmıştır ve tatbi
kat da bu suretle yürümektedir. Binaenaleyh 
değiştirmeye mahal yoktur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual. 
Komisyondan. 

BAŞKAN — Hükümetle komisyon burada 
mutabakat halindedirler. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Sualim 
meçhul iken bu mutabakat beni memnun ediyor 
ama; bu maddenin ikinci noktasını Hükümet 
değiştirmek istiyor ve 9 ncu maddeye atfediyor. 
19 ncu maddedeki (nebat) kelimesi, bundan ev
velki kanunda, meyvalara, bnğlara şâmil değil
dir, diye bir noktai nazar vardı, bunu tasrih et
tiler. Şimdi nebat kelimesi ile, meyvaları, bağ
ları ve bütün zirai mahsulleri kastediyorlar, 
böyle midir1? 

MALİYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Evet. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN -— Bir sual daha var, müsaade bu
yurun. (Yeterlik önergesi kabul edildikten son
ra sual olur mu? Sesleri). 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Günlere ait üc
retler 

MALİYE BAB ANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli ( — Samanlara, diyoruz tashih 
yaptık. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Önergemi ger?. 
alıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşımız 5 nci bent
ten sonra, yeniden bir 5 nci bent daha eklenme
sini istiyorlar. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Efendim, böyle 
bir bent eklenirse, tabiî numaralar ona göre de-
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ğişir, çünkü bunu takiben ağır sanayi işçisi, 
yeraltı işçisi geliyor da onun için buraya kon
masını teklif ettim. 

BAŞKAN — Şimdi ilâvesi teklif edilen ben
di tekrar okutuyorum : 

5) Ağır sanayi1 işçilerinin bu işlerde çalış
tıkları zamanlara ait ücretler (bu iş ve işçiler 
hakkında kanun çıkıncaya kadar ağır sanayi 
iş ve işçilerini Bakanlar Kurulu tâyin ve tesbit 
eder.) 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim dün de arzettiğim 
gibi 5109 sayılı Kanunun teklifi sırasında bu ci
het mevzuübahis olmuştur, o zaman kabul edil
medi. Böyle bir tefrik yapmak imkânı yoktur. 
Bu takdirde bütün işçilerin vergi mevzuunda 
çıkması gibi bir netice hâsıl olur ki, ağır sana
yide bulunan bir işçi hafif sanayide çalıştırıldı
ğı gibi, hafif sanayideki bir işçi de ağır sanayi
de çalıştırılmaktadır. Böyle bir tefrik imkânsız
dır. Bu itibarla Hükümet komisyonla mutabık 
olarak teklifin kabul edilmemesini rica etmek
tedir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Bir sual, Sayın 
Bakan bu yer altında çalıştırılan işçilerin ver
giden muaf olmasına dair komisyonda bunlar 
tefrik edilemediği için kabul edilmedi buyur
dular. 

Sayın Tahsin Bekir Balta buradadır, i lk 
hamlede bu kanunu getireceğiz diye söz verdiği 
için gerekçeye bu suretle yazılmıştır. 1800 de-
recei hararet karşısında eriyen işçilerin de bu
raya ilâvesini ve Yüksek Kamutayca kabulünü 
rica ederim. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Deminki izahatıma ilâve ede
cek bir şeyim yoktur. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz yok. Ancak sual sorabilir
siniz. önergeler reye konmaya başladı mı Mil
letvekillerine söz veremem. Sadece anlaşılmı-
yan kısım varsa onu da izah ettireceğim. 

Anlaşılıyor ki arkadaşımız ağır sanayi işçi
lerinin buraya eklenmesini istiyor, Komisyon 
ve Hükümet de, bunun içinden çıkamayız, ekle-
nemez diyor. Arkadaşımızın buraya ağır sanayi 
işçilerinin ilâvesine ait önergesini yüksek oyu
nuza sunuyorum. Bu önergeyi nazarı itibare 
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alanlar.. Nazarı itibare almıyanlar.. Nazarı iti
bare alınmamıştır. 

(Gerek îş Kanununa tâbi iş yerlerinde, ge
rek esnaf muaflığından faydalananlar yanında 
çalışan ve «18» yaşını doldurmamış veya «60» 
yaşını doldurmuş olan işçi ve hizmet erbabının 
ve iş sahibinin eşinin ve çocuklarının ücretleri) 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, eğer fıkra bu 
yolda tevsi edilecek olursa bilûmum hizmet er
babının buraya girmesi, Meclisi îdare Reisi, Di
rektörü yaşları 60 dan faza olduğu takdirde 
vergi muafiyetine girmiş olur. 

Sonra esnaf yanında çalışanlar dışında ka
lan işçilerden 18 den aşağı ve 60 dan yukarı 
olanlar da vergi muafiyetine girerse, beyanna
meye tâbi mükellefleri de verginin bir kısmının 
kaçması ihtimali vardır. Bu itibarla bu fıkranın 
mahdut kalmasını rica ederim. 

BAŞKAN — önerge sahibinin, Hükümet ve 
komisyonun da noktai nazarları anlaşıldı, oyu
nuza sunuyorum, önergeyi nazarı itibare alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı itibare alınmamıştır. 

(Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm çocuk 
yetiştirme müesseselerinin fıkraya ilâvesini, 
mevkuf hık ve mahkûmluk kelimelerinin türk-
çeleştirilmesini istiyen önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Türkçesiyle tebidili istenilen 
kelimelerin değiştirilmesini Komisyon muvafık 
görüyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Muvafık efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu encümen kabul edi
yor. Ayrıca bu önerge (Çocuk yetiştirme yurt
larında ve müesseselerinde) hükmünün ilâvesi
ni istiyor.. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Kimsesiz ço
cuklar tasarısı yakında gelecektir, ona mütena-
zıran arzediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bundan malûmatımız yok
tur. Geleceğe aittir. 

BAŞKAN — O gelince konuşulmasının mu
vafık olacağı anlaşılıyor, önergenizi geri alıyor 
musunuz? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Hayır almıyo
rum . 

BAŞKAN — önergenin istediği bu ilâveyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge nazarı iti
bare alınmamıştır. 
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(Niğde Milletvekili Vehbi SarıdaPm öner

gesi tekrar okundu) 
MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) —Arkadaşlar , dün de arzettim, 
bu tarzda nakden ödenen bedelleri biz vergi is
tisnası içine alırsak suiistimale meydan vermiş 
oluruz. Buradaki fıkra sosyal karakter taşı
maktadır. îş verenlerce hazılatılmak şarttır. 
Eğer fıkra teklif edildiği şekilde tadil edilirse 
işin içinden çıkılmaz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibare alanlar.. Almıyanlar., önerge na
zarı itibare alınmamıştır. 
(Niğde Milletvekili Refik Soyer'in, (Hazırla
tılması) tâbiri yerine (Pişirilmesi) kelimesi

nin konmasına dair önergesi tekrar okundu) 
KOMİSYON BAŞKANI MNÜİR BİRSEL 

(İzmir) — (Hazırlatılması) tâbirini daha doğ
ru buluyoruz. 

BAŞKAN — «Hazırlatılması» tâbiri vatan
daşların lehinedir. Komisyon da aynı mütalâa
dadır. önergeyi geri alıyor musunuz? 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — «Pi
şirilmekle» «Hazırlanması» arasında fark var
dır. 

BAŞKAN — Komisyon «Hazırlatılması» tâ
birini daha lehte buluyor. 

önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan-
lar... önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

(Kemal özçoban'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Yeni bir hükmün maddeye ek

lenmesi teklif olunmaktadır. Bu doğrudan doğ
ruya emekli, dul ve yetimlerden Gelir vergisi 
alınmaması hakkındadır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; emekli, dul ve 
yetim aylıklarının kül halinde Gelir Vergisin
den muaf tutulması Gelir Vergisi Kanunu pren
siplerine uymaz. Bu mevzu Emekli Sandığı Ka
nun tasarısının komisyonda görüşülmesi sıra
sında da mevzuııbahis oldu ve orada vaziyet 
izah olundu. Yalnız orada da Gelir Vergisi yü
rürlüğe girinciye kadar, Gelir Vergisinde, kabul 
ettiğimiz asgari geçim haddi muafiyetini emek
lilere de tanıdık. Hükümetin bngün içinde bu
lunduğu şartlara rağmen asgari geçim haddini 
daha evvel tatbik yoluna gitmiş bulunuyoruz. 
önerge ile istenen şey -Gelir Vergisiyle kabili 
telif değildir. Emekli ve yetim maaşı devamlılık 
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arzeder. Bu bakımdan istisnası mevzuubahis 
olamaz. 

BAŞKAN — Hükümetin Komisyonla bera
ber olduğuna göre, komisyonun da noktai naza
rı anlaşılmıştır. Arkadaşımız da önergesini 
geri almadılar. 

önergesini oyunuza sunuyorum: Nazarı iti
bara alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı 
itibara almıyanlar... önerge nazarı itibara alın
mamıştır. 

Ali Rıza, încealemdaroğlu'nun önergesini, tek
rar okutacağım; 

(Ali Rıza Încealemdaroğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — önerge de kaptanların istisna
sından bahsediyor, bu kısmı yüksek oyunuza su
nacağım. Bu kısmı nazarı itibara alanlar.... Naza
rı itibara almıyanlar... Nazarı itibara alınmamış
tır. 

Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin takririni 
tekrar okutuyorum. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Efendim; geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Maddenin bir fıkrası geri alın
mış ve henüz gelmemiştir. Encümenden gelince 
o zaman 24 ncü maddeyi oyunuza sunacağım. 

Şimdi 25 nci maddeye geçiyoruz. 

Masraf karşılıklarında 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Masraf karşı

lığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Ge
lir Vergisinden istisna edilmiştir.: 

1. Kamu tüzel kişilikleri, kamu müesseseleri, 
kamu menfaatlerine hadim cemiyetler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
müesseseler tarafından verilen harcirahlar ve 
zaruri yol masrafları (Yevmiyeler dâhil); 

2. Yukardaki fıkrada sayılanların dışında 
kalan müesseseler tarafından idare meclisi reis 
ve azalariyle murakıplara, tasfiye memurlarına 
ve hizmet erbabına verilen gerçek yol masrafları
nın tamamı ile yemek ve yatmak masraflarına 
karşılık olmak üzere verilen yevmiyeler (Bu yev
miyeler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurla
rına verilen yevmiyelerden fazla ise veya Dev
letçe verilen yevmiyelerin en yüksek haddini 
aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi 
tutulur.); 

3. Kazai veya idari kararlara dayanarak ta
nıklara ve bilirkişilere verilen ücretler; 
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4. Genel, katma ve özel bütçelerle belediye I 

bütçelerinden, kamu menfaatlerine hadim cemi
yetler ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseseler 
tarafından ödenen mesken bedelleri ve muvakkat 
tazminatlarla hususi kanunlarına göre verilen 
yakıt bedelleri; 

5. Hususi kanunlarla kurulan komisyonla
rın memur olmıyan azalarına bu görevleri dola-
yısiyle yapılan ödemeler. 

BAŞKA I\T — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim; maddenin birin
ci fıkrası ile dördüncü maddesindeki « kamu 
tüzel kişilikleri kamu müesseseleri, kamu men
faatlerine hadim cemiyetler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi mües
seseler » tâbirlerini, bu kanun içerisinde yek
nesaklığı temin etmek ve bundan maksadın ne 
olduğunu burada vazıhan tesbit etmek, arka
daşlarda hâsıl olabilecek istifham ve tereddüdü 
izale maksadiyle mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Bir kere bu tâbiri; bu Kanunun bâzı yerle
rinde ve Kurumlar Kanununda geçecek bütün 
hükümlerde aynı şekilde formül olarak ifade et
mek ve bir tashih yaparak tesbit ettiğimiz şekli 
arzetmek istiyoruz. 

Bu yeni şekil şudur: « Kamu idareleri ve mü
esseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müessese
ler ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler ». 

Şimdi, yüksek malûmunuzdur ki, kamu ida
releri; Devlet, belediye ve köylerde olduğu gibi 
bir arazi ve mmtaka hududu ile mahdut yerler
de âmme hizmetlöri gören teşekküllerdir. 

Kamu müesseseleri ise; muayyen bir veya bir
kaç âmme hizmeti görmek üzere kurulan teşek
küllerdir. 

Bunların yani kamu müesseselerinin içerisin
de meselâ, içtimai yardım müesseseleri olabilir, 
iktisadi âmme müessesleri olabilir, meslekî te
şekküller olabilir. 

Bu itibarla eğer (Kamu idareleri ve müesse- I 
seleri) tâbirini kullanırsak âmme idareleri ve 
müesseseleri olarak hatıra gelebilecek her şeyi 
tâbir içine almış oluruz ve bu tâbir (Efradını ca
mi, ağyarını mâni) bir tâbir olarak bütün ka
nunda geçecek yerlerde kullanılır bir formül 
olur. Şu halde maddenin birinci fıkrası ile dör
düncü fıkrasındaki kamu idare müesseselerine I 
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ait hükümleri bu formül dâhilinde düzeltmiş olu
yoruz. (Düzeltilen kısım hangisidir sesleri). 

Arzedeyim; « kamu idareleri ve müessesele
ri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve 
kamu menfaatlerine yararlı dernekler ». 

İSMET EKER (Çorum) — Kamutay dâhil 
mi? Yani Meclis dâhil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Meclis bir âmme ida
residir, ve tâbire dâhildir efendim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tasrih, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (Devamla) — Dâhillir. 

BAŞKAN — Bir soru var. Buyurun Vehbi 
Sandal sualinizi. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Sayın Komis
yon Başkanı arkadaşımız konuşmadan evvel 
söz almak istiyorum. Birinci fıkranın tertibi 
yerinde idi. Kamu tüzel kişiliğini evvele al
mışlardı. Yalnız kamu müessesi tâbiri kamu tü
zel kişiliklerini ihtiva etmez, kamu tüzel kişilik
lerini ipka etmek lâzımdır, meselâ üniversiteler 
gibi. Üniversiteler tüze] kişiliği haizdir, onun 
için kaldırmamak lâzımdır. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Kamu mü
esseseleri muayyen bir veya birkaç âmme işi gö
ren teşekküllerdir. 

VKHBt SARIDAL (Niğde) — Sarih olsa 
daha iyi olur. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — O vakit bir 
birine tedahül olur. Biz bunu açıkça ifade ediyo
ruz ki, kamu idareleri ve müesseseleri tâbirini bü
tün âmme teşekkülleri içine almış bulunuyoruz. 

VKHBt SARIDAL (Niğde) — Söz verir 
misiniz başkanım ? Sual uzun sürüyor. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual 
sormak istiyorum. Bu kamu müesseselerinin kalk
masını biraz tavzih buyursakır çok iyi olur. Çün
kü arkadaşım sormadan evvel aynı sual aklıma 
gelmişti. Hükmî şahsiyeti haiz olmıyan kamu 
hizmetleri vardır. Şimdiki teklifleri vakıa onu da 
karşılıyor. Fakat müessese tâbirine vermek iste
diği mâna ve hududu tasrih etmeleri tatbikat 
bakımından çok mühim olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Bunlar ilmî sahada mâna
ları tebellür etmiş terimlerdir. Öyle mütalâa edi
yoruz ve öyle aldık. Tekrar arzedeyim : 
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Kamu idareleri Devlet, vilâyet, belediye ve 

köyler gibi bir arazide ve bir mmtakada yaşıyan-
larm cümlesini içerisine alan ve onların hizmet
lerini gören âmme teşekkülleridir. 

Müesseseye gelince, muayyen bir veya birkaç 
âmme hizmeti »ören teşekküllerdir. Bu tüzel ki
şiliği haiz olsun; tüzel kişiliği haiz olmasın âm
me müessesesidir. 

V A1K K T R DO ĞI, l: (Man isa) — Üniversite 
de dâhil midir .' 

MÜNİR BÎRSKL (Devamla) — üniversite 
de dâhildir tabiî, bunun içerisindedir. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
YKHBİ SARII)AL (Niğde) — Efendim, 

âmme hukuku ve idare hukuku bakımından bel
lidir ki bir kere Devletin kendisi doğrudan doğ
ruya- mânevi bir şahıstır, tüzel kişiliği haizdir. 
Devlet müessesesi dediğimiz vakit maksut olan 
bakanlıkların adinin isti ratif teşkilâtı, idare teşki
lâtı olmak gerektir. Doğrudan doğruya Devlet 
müesseseleri onlardır. 

Bir de Devletin Bakanlıklara tâbi olmak üze
re tüzel kişiliği haiz olmıyan müesseseleri var
dır, onlar da Devlet müesseseleri içinde dâhil ol
mak lâzımgelir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bir misal verebilir misiniz ? 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Haralar, 
idari teşkilâttan değildir, numune çiftlikleri 
idari teşkilâttan değildir, fakat Devlet müesse
seleridir. 

Bir de Devletin özel kanunlarla ihdas ve tesis 
ettiği, tüzel kişiliği bahşettiği il özel idareleri 
belediyeler ve köyler vardır. Ve hattâ Üniversi
teler vardır. Bunlar kamu müesseseleridir. Ama, 
tüzel kişiliği haiz müesseselerdir. Bunun haricin
de kantınu mahsusuna tevfikan teşekkül etmiş 
olan Devlet İktisadi Teşekküllerini buraya ithal 
etmek lâzımdır. Şu halde bu dört katagoriye ay
rılıyor. 

Birincisi; doğrudan doğruya Devletin idari 
teşkilâtı, Hükümet mefhumuna dâhil olan teş
kilât. 

ikincisi; Devletin 'Bakanlıklarına bağlı ola
rak idare edilen haralar, numune fidanlıkları, 
müzeler... gibi birtakım teşekküller. 

Üçüncüsü; tüzel kişiliğe ait âmme unsurları. 
Dördüncüsü; iktisadi Devlet Teşekkülleri. 

Bunların sırasiyle sarih olarak zikri lâzımgelir. 
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Kamutaya gelince; Kamutayın da bilhassa 

sarihîiıı zikri lâzımgeliyor. 
BAŞKAN — Münir Birsel. 
«EKİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim; (idare hukukunda 
tâbirler muayyen mânalara bağlanmıştır) buyur
dular. Ben de mâruzâtımı memlekette idare hu
kuku okutanların kitaplarına ve fikirlerine is
tinaden arzediyorum: Kamu idareleri, muayyen 
bir hudut ve arazi dâhilinde yaşıyanların hepsine 
taallûk eden âmme hizmetleri gören teşekkül
lerdir. Devlet, vilâyet, belediye ve köy kamu 
idareleridir. Bunun haricinde muayyen bir veya 
birkaç maksada veya işe münhasır âmme hiz
meti gören teşekküller kamu müesseseleridir. 
Bunlar tüzel kişiliği ister haiz olsun ister ol
masın, üniversiteler, meslek teşekkülleri bunla
rın içine girecekleri gibi, misal gösterdikleri 
haralar da girer. Müessese tâbirinin içinde, bir 
daha tekrar ediyorum : Muayyen bir veya bir
kaç âmme hizmetini gören, her teşekkül girer. 
İdare hukukunun, kamu idare ve müesseseleri
ne sureti tefrikimi ait kıstası, bundan ibarettir. 
l>u itibarla ayrıca buna tüzel kişiliği haiz Dev
let müesseseleri derseniz bu takdirde hem bir 
tafsile gitmiş oluruz, hem de bunun haricinde 
olanları hükmün dışında kalır. Bu tâbir İdare 
hukukuna göre muayyendir. Burada sarahaten 
işaret ediyoruz. Bunun dışında'bir şey kalma
maktadır. Bunun başka bir tefrik ve kıstası da 
yoktur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey, 
bir sual sormama müsaadenizi rica ederim. 

Mükellef parayı alan adamdır. Bahsedilen 
daireler stopaj dolaylsiyle vazifelendirilmiş 
mutavassıtlardır. Bu böyle olunca, maddenin. 
başındaki «Masraf karşılığı olarak yapılan" aşa
ğıdaki şekilde yazılı ödemeler Gelir Vergisin
den istisna edilmiştir...» yerine «aşağıda alman» 
diyelim. Yani stopaj dolayısiyl e yapılan değil, 
alman olmak lâzımdır. Ancak ısrar etmiyorum, 
vuzuhu temin ederlerse mesele yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Vuzuhu temin edebiliriz. 
Bu madde memurlara mahsustur. Gerek resmi, 
gerek hususi ticarethane ve müessese memurla
rı nın aldıkları paralara aittir. Yapılan ödeme
ler tâbiri memurların aldıkları paraları ifade 
ettiğine göre, bu tâbir stopaj suretiyle vergi 
kesilmesine mâni midir? 
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FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mükellef ı 

kimdir? Alman denirse mükellefin kim olduğu 
hakkında her hangi bir tereddüdü önlemiş ol
maz. Normal olan bu tarzda alınan paralar Gelir 

isine tâbi olmayınca Maliye hesabına isto-
paj yapan adamın... 

KOMİSYON BAŞKANİ MÜNlR BİRSEL 
(Devamla) — «Alman ödemeler* yerinde olur 
mu? «ödemeler» denmezse başka bir tâbir bula
lım. «ödemeler» daha şümullüdür. Bura da 
vergiye tâbi olmıyan, ödemeyi yapan inhanın, is-
topaj suretiyle vergi kesmesi mevzuubahis olma
mak îcabeder. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Beyefendi 
bendeniz burada, telif zafı bir ifade gördüm. 
Mükellef memurdur, istopajla muvazzaf olan 
Devlet dairesi değildir. Bu «ödemeler» tarzında I 
konulunca, Devlet dairesi mükellef oluyor. Bu 
konuyu arkadaşım benden çok iyi bilirler. Bugün 
muayyen zaman zarfında kesip şu kadar müddet 
zarfında verip vermemekten doğmakta olan ihti
lâflar burada da doğabilir. Lütfetsinler, mü
kellefin daire değil memur olduğunu bildirmek 
için «alınan paralar» desinler. Çünkü mükellef 
Devlet dairesi değil memurdur ve stopajı yapa
cak Devlet dairesidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (Devamla) — Burada memur ve müs
tahdemlere vâki olacak ödemelerin hepsinin mua
fiyetini temin için bu hüküm konmuştur. Verilen 
paralar denmemesinin sebebi, Ödemenin, paraya 
taallûk etmediği takdirde vergiye tâbi olacağı 
mânasına alınması endişesinden mütevellittir. 
Yapılan ödeme yerine alınan ödeme olmıyacağı-
na göre, siz bizden daha iyi ifade buyurursanız 
kabul etmeye amadeyiz . Maksat muayyen. 

FERÎDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir noktanın tavzihini rica edeceğim, bu «idare» 
tâbirinde Büyük Millet Meclisinin de dâhil oldu
ğu hususunda bir tereddüdümüz yoktur, değil 
mi? 

MÜNlR BlRSEL (Devamla) — Yoktur. 
FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Yani Büyük Millet Meclisi dâhildir. ı 
MÜNÎR BlRSEL (Devamla) — Evet. 
FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Sonra memurlar diye bir tereddüt daha oldu, 
idare, bunu kasdetmiyor, alelıtlak tediye olunan 
harcırahlar diyor. j 
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MÜNİR BlRSEL (Devamla) — Yani onlar 

tarafından yapılan tediyeler. 
FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Yani memurlardır, Bunun milletvekillerine şü
mulü var mıdır? 

MÜNlR BlRSEL (Devamla) — Vardır. 
İdare taralından yapılan ödemeler, harcırahlar 
ve yevmiyeler, hepsi bu muafiyete girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tazminat ve yardımlarda 
YlRMl ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstes
nadır : 

1. ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebep
leriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 

2. Muhtaç olanlara muayyen bir müddet için 
veya kaydıhayatla yapılan yardımlar (asker aile
lerine yapılan yardımlarla hayır cemiyetlerinin 
ve yardım sandıklarının yardımları mutlak ola
rak bu istisnaya girerler.); 

3. Genel, katma ve özel bütçeli daire ve mü
esseselerle belediyelerden veya kanunla kurulan 
tekaüt sandıklarından (veya bu mahiyetteki ku
rumlardan) kendilerine zat aylığı bağlananlara 
aylık dışında verilen emekli, dul, yetim ve evlen
me ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve 
kanunları gereğince hizmet müddetlerini doldur
mamış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine 
aylık yerine toptan ödenen tazminatlar; 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları 
(Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı 
takdirde, fazlası vergiye tâbi tutulur.); 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet 
erbabına yapılan yardımlar (bu istisna hizmet 
erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden 
gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kıs
mına tatbik olunur); 

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından si
gortalılara yapılan ödemeler; 

7. işten çıkma tazminatı (işten çıkan veya 
çıkarılanlara verilen tazminatlardır, Şu kadar 
ki, bu suretle verilen tazminatın miktarı işten çı
kan veya çıkarılanın 12 aylığını aştığı takdirde 
fazlası ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Hizmet 
ifa edilmeksizin ödenen ücretler tazminat sayıl
maz.) ; 

8. Alelûmum nafakalar; 
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9. Tardım sandıkları tarafından statüleri 

gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hasta
lık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yar
dımlar ile üyelerinin geri verilen mevduatı. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Usul hakkın
da bir arzun olacaktır. 

BAŞKAN -— Buyurun. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Yüksek Baş

kanlığınca demin 2n nci maddenin kabul edildiği 
tebliğ buyuruldu. Komisyon Başkanı da bize ye
ni bir metin mevzuubahis olduğunu söylediler. 
Hngîsi kabul edileli? 

BAŞKAN — Umumi Heyetin temayülü üze
rine Komisyon metni tashih etti ve tashih edilen 
metin kabul edildi. O şekil muteberdir. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — 
Okunmamıştır. 

BAŞKAN — Kendileri okudu. Bu maddede
ki değişikliği Yüksek Heyetin tasvibine arzet-
tim. Eğer bir yanlışlık oldu ise ikinci müzakere
sinde daima düzeltme imkânı mevcuttur. 

FAÎK KURDÖĞLU (Manisa) —Efendim; 
komisyondan bir sual soracağım. 

Bu maddenin birinci fıkrasında, ölüm, sakat-
lık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle dedikten 
sonra, gerek sigorta şirketlerinden, gerek ait 
olduğu servisten aldığı bu mahiyetteki paralar 
da bu neviden olduğuna göre, kaza kelimesinin 
ilâve edilmesini uygun görmezler mi? 

İkincisi, yapılan yardımlar vardır, iş kanu
nu, Hıfzıssihha Kanunu muayyen iş yerlerine 
hastane açmak mecburiyeti ile, tedavi ve sair 
külfetiyle kanun karşı karşıyadır. Bunların 
da bu yardımlar ve tedavi kısmına dâhil olma
sı icabeder. Eğer bunları kürsüden tavzih bu
yururlarsa müphemiyet ortadan kalkmış olur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Efendim, «hastalık» tâbi
rinin içerisinde «kaza» dan ileri gelen hastalık 
da dâhildir. Tabiî yardımın, kazadan mütevellit 
bir hastalık için olması lâzımdır. Bu itibarla 
«hastalık» tâbirini biz çok umumi görüyoruz. 
Ve biz hastalık dolayısiyle yardımı; hattâ ts 
Kanunu ve Hıfzıssihha Kanunu mucibince is 
sahibinin, iş verenin işçiye karşı mükellef oldu
ğu kısımlardan daha üstün telâkki ediyoruz. 
Çünkü onlar işçinin aldığı ücret değildir, o iş 
verenin mükellefiyetidir. Ama biz daha ileri gi
diyoruz, elbet te kazadan ileri gelen hastalık da 
içine dâhildir. îş verenin mükellefiyetinden mâ-
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[ da ona ayrıca daha fazla bİT yardım yaparsa onu 

dahi müstesna tutuyoruz. 
FAÎK KURDÖĞLU (Manisa) — Hastaneler

deki tedavi, yatırma, yedirme... De yardımlar 
fıkrasının şümulüne mi girer. Mebde de arzet-
tiğim gibi bütün sigorta ihtimallerini göz önü
ne alarak yanan ev, kazaya uğrıyan otomobil
den dolayı alınmış tazminat fıkrada mıdır, 
yoksa kabul buyurduğunuz kazaya dâhil mi
dir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Buradaki hastalık sebe
biyledir. Bunun ev yangını ile otomobil kazası 
ile ilgisi yoktur. Yalnız insana mahsustur, me
mur VÛ müstahdem içindir. Aşağıda sosyal si
gortalar vardır. 

FAÎK KURDÖĞLU (Manisa) — Demek 
yalnız insanlara mahsus. 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Gayet ta
biî. Memur ve müstahdemler için sosyal sigor
talar vardır, orada lıarik, otomobil sigortası 
mevzuubahi.s değildir. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Maddenin birinci fıkrasındaki (Sakatlık) keli
mesi görev ve harb malûllerine şâmil midir? 
Bu malûller vergi muafiyetine tâbi olacaklar 
mı? 

MÜNÎR BÎRSEL (îzmir) — Şimdi müsaa
de buyurursanız, bu harb malûlleri için 27 nci 
madde başlı basına birtakım hükümleri ihti
va ediyor. Orada tasrihi yolunda bir şey ar
zu buyurursanız görüşürüz. Fakat biz bumda 
ölüm, sakatlık ve hastalığın gerek Devletten 
ve gerek hususi müesseselerden olsun umumi 
mahiyette telâkki etmekteyiz. Ama münhasıran 
harb malûlleri için arzu buyurulursa 27 nci 
maddede maruzatta bulunurum. Bu, tamamen 
umumidir. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Yani vazife esnasında malûl düşenler. 

FAÎK KURDÖĞLU (Manisa) — Bu 6 nci 
fıkrada «Sosyal Sigorta kurumları tarafından 
sigortalılar yapılan ödemeler» vardır. Sosyal 
sigortanın geniş mânası malûmdur. Bir de Dev
let Bütçesinden yapılan yardımlar mânası 
vardır, bunda hayat sigortalan var mıdır? 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Hayat si-
I gortaları diye mütalâa etmedik. 

FAÎK KURDÖĞLU (Manisa) — O halde ne 
I diye mütalâa etmişlerdir, lütfen izah ederler mi? 

— 909 
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MÜNİR BİRSEL (Devamla) — îşçi sigorta

ları vardır mesela. Sosyal sigortaların mahiye
ti umumi olarak malûmdur. Beriki hayat sigor
tası sosyal bir sigorta değildir, Mütekabil men
faat esasına müstenit, nihayet aşağı yukarı bir 
tasarruf mevduatının neticesi olan bir sigorta 
addederiz. Bunu. bunun içinde mütalâa bu
yurmayın. 

FAİK KÜRDOĞLU (Manisa) — O halde, 
kaza, ihtiyarlık, hastalık, işsizlik gibi sosyal 
asürans mefhumuna giren sigortalardır. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Evet. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Ölümden 

sonra, verilecek tazminat m ey anında hayat .si
gortasından mütevellit tazminat da varanıdır"? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Hayat sigortası ölüm sebe
biyle verilebileceği gibi, muayyen bir müddet 
sonra da verilir. Fakat bu ölüm yüzünden taz
minat değildir. O hayat sigortası mukavelesinin 
bir neticei tabiiyesi veyahut bir neticei akdiye-
sidir. Bunun için hayat sigortası dolayısiyle ak-
t edilmiş sigortaların, sigortalının vefatında 
hayat sigortası bedelinin verilmesinin bunun 
içerisine gireceğini kabul buyurmamamzı rica 
ederim. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar bun
dan evvelki maddede hayır cemiyetlerinin, me-
nafii umumiyeye hadim derneklerin ödedikleri 
harcırah ve yevmiyeler vergiye tâbi değildi. 
Fakat burada bu cemiyetlere yapılan yardım, 
Devlet müessesatma yardım şeklinde görülü
yor. Yani aynı zamanda yardım görüyor, yar
dım mânası çıkıyor. Bendeniz bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum .Bu önerge ile 10 ncu 
fıkra olmak üzere «Hayır cemiyetlerine yapılan 
yardımların bu vergiden istisna edilmesini» ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

sigorta şirketlerinin ödedikleri para hukukan 
bir tazminattan ibarettir. Binaenaleyh ölüm do
layısiyle bir sigorta şirketinin ödiyeceği para 
tazminat olduğuna göre, bu tazminatın vergi
den istisna edilmesi lâzımgeldiği kanatindeyim. 

ZtYA ARKANT (Yozgad) — Sağken alır
sa? 

SALAMON ADATO (Devamla) — Sağken 
başka, ölüm dolayısiyle deniyor. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BİRSEL (izmir) — Bir hayat sigortası bir şah
sın muayyen zamanlarda muayyen bedeller ver
mek ve muayyen müddetin hitamında sigorta 
şirketinden bir para almasıdır. Muayyen za
mandan evvel vefatı halinde lehine sigorta ya
pılmış olanlar veya mirasçılar bu parayı alır. 
Hayat sigortası dolayısiyle hayat sigorta şirke
tinin akde müsteniden vermiş olduğu para 
bir kazanç sayılmıyor. Bu Gelir Vergisi mevzuu 
değildir. İkinci fıkrada saydığımız irat ve ka
zançlar meyanmda hayat sigorta şirketiyle ya
pılan mukaveleden bir müddet sonra sigortalı
nın aldığı para Gelir Vergisine girecek mi siz
ce? Bence girmiyeoek ve Komisyonda da bunu 
".izin gibi mütalâa eylemedik. Bu tamamen Ge
lir Vergisi mevzuu haricinde bir iştir. Yalnız 
şunu arzedeyim üçüncü fıkradaki : «Genel, kat
ma ve özel bütçedeki daire ve müesseseler» tâ
biri «Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve kamu menfa
atine yararlı dernekler» şeklinde ifade oluna
caktır. 

Bir de şunu ifade et inekliğime müsaade bu
yurun; Kanunen uhdesine nafakası terettüp 
eden kimsenin verdiği, nafakanın mutlaka mah
keme ilâmına istinadı icabetine/,, kendisi de biz
zat. bu. vazifeyi ifa eder, kanun bunu da nafaka 
saymaktadır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) •-- Efendim 
birkaç defa tekrar ediyoruz ama kanunun esa
sını memnuniyetle karşılıyoruz. Ve iyi işleme
sini teminen "müphem kalan yerleri hakkında 
istirhanida bulunuyoruz. 

ilimdi arkdaşlarımızm söylediği tazminat 
ve Adato arkadaşımızın da haklı, olarak teyit 
ettiği nokta maddede dahil değildir, denen nok
ta bir Maliye ıstılahı ile çuval fıkrasına yani 
2 nei maddenin son fıkrasına girmeye müsait
tir. Bu fıkra bugünkü Kazanç kanununda da 
vardır buraya ithal edilmiyeeek hiçbir şey yok
tur. Memur istediği şeyi (sair irat ve kazançlar) 
çuvalının içine atar. Eğer komisyonun kasdı 
ölüm vukuunda sigorta, kumpanyasından alınan 
paranın istisnası, ise bunu burada tasrih etme
leri lâzımdır. Bu para. ölüm vukuunda sigorta 
kumpanyalarından alman tazminattır. Bütün 
yurttaşları alâkadar eden bir şey olduğuna gö
re, mademki tazminattan, ölüm vukuunda me
mur ailesine verilenden, tekaütlere verdiğimiz 
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tazminattan Gelir Vergisi almıyoruz, bunda da 
Gelir Vergisi aramamalıyız. Maddeye de dercct-
meliyh. 

MÜNtR BİRSEL (Devamla) — Şimdi sayın 
arkadaşımın mevzuu bahis ettiği çuval fıkrası 
denen altıncı fıkra üçüncü kısmın altıncı bölü
münde tadat edilmiştir.' Bu yolda bir endişeleri 
varsa lütfetsinler orada görüşelim. Bizce o fık
ra üçüncü kısımdaki 6 neı bölümde muayyen 
unsurlarla tesbit edilmiş bir hükümdür. 

Şmdi, hayat sigortalarında vaktinden evvel 
ölüm vukuu halinde, alınmış olan sigorta para
sını tazminat telâkki ederseniz o vakit ölümden 
evvel ödenen bir sigorta bedeli de bir kazanç 
mevzuu olur. Bundan içtinap ettik. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Yani geli
re tâbi değildir? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Değildir. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Mesai saatleri 
dışlhda çalışan memur ve müstahdemlerin ala
cağı mesai ücretleri Gelir Vergisine tâbi midir, 
değil midir? 

KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR BlRSEL 
(Devamla) — Tâbidir. Üçüncü bölümde ücret
ler kısmında göreceğiz. 

SALOMON ABATO (îstaabul) — Sigorta 
muameleleri memleketimizde taammüm etmiş 
muamelâttandır. Herkes hayatını sigorta ettir
mektedir. Böyle mühim bir meselede kanunda 
sarahat aramak hakkımızdır. Müzakereler esna
sında sözcüler tarafından verilen cevaplar za
bıtlarda kalıyor, millet bilmiyor; Yanlış kararlar 
veriliyor; yanlış muameleler yapılıyor. Bu iti
barla maddede sarahat bulunması zannederim mu
vafıktır. 

GEÇİCİ K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Vergi mevzuna giren hususlar 
vergi kanununda tâyin edilir, vergi mevzuuna 
girmiyenlerin tadadına imkân yoktur. Böyle bir 
tarza girdiğimiz zaman akla hayale gelmiyen şey
lerin de burada yazılmamıştır diye vergi mevzuu
na sokulması mümkün olur. Kendileri de bunu 
takdir buyururlar. Kaldı ki, kıymetli avukat ken
dilerinin müdafaa ettikleri şeyler için herhalde 
çokr defa Meclis zabıtlarından ihticaç buyurmuş
lardır. 

Temyiz mahkemesi, Danıştay, ve kaza merci
leri de kararlarında bununla da ihticaç ederler. 
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BAŞKAN — İki tane önerge vardır, okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun tazminat ve yardım

ları vergiden istisna eden 26 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasında: 

«Kendilerine zat maaşı bağlananlara maaş. dı
şında verilen tekaüt, dul ve yetim ikramiyeleri» 
denilmektedir. 

Halbuki Geçici Komisyonca kabul edilmiş olan 
Emekli tasarısında dul ve yetim ikramiyesi adı 
ile birşey olmayıp evlenen veya 25 yaşını doldu
ran kız çocuklara, evlenen dul kadınlara verile
cek «evlenme ikramiyesi», vardır, yine aynı tasa
rının bir maddesinde memurlara verilecek ikra
miyenin adı da «emekli ikramiyesidir». Bu sebep
le tatbikatta mâni ve şekil zuhuruna mahal ve
rilmemek üzere arzedilen fıkraların «tekaüt, dul 
ve yetim ikramiyeleri» ibaresinin «emekli, dul 
ve yetimlere kanunları gereğince verilen emekli 
ve evlenme ikramiyeleri» şeklinde değiştirilmesi 
lüzumunu arz ve teklif eylerim. 

Ankara Milletvekili 
C. Gölet 

BAŞKAN — Komisyonun önerge hakkinda 
mütalâası.? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Efendim; bizim tâbirimizde 
tekaüt ikramiyesinin dâhil olduğunda şüphe 
yoktur. Dul ve yetimlerin her türlü ikramiyele
rini biz umumi olarak mütalâa ettik. İster evlen
me ikramiyesi olsun, ister başka ikramiye olsun, 
vergiden istisna edilmiştir. 

. 
Yüksek Başkanlığa 

j 26 ncı maddenin 10 ncu fıkrası olarak aşağı-
i daki ibarenin ilâvesini teklif ederim. 
i Fıkra 10. — Devlet, hususi idare, belediye 
j bütçeleriyle sair müesseselerden hayır ve mena-
j fii umumiyeye hadim derneklere yapılan yar

dımlar. 
Yozgad Milletvekili 

Sırrı Içöz 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BlRSEL (izmir) — Sayın arkadaşlar; bir kere 
bu tasarıda şahsi gelir mevzüübahistir. Dernek 

i gelirleri mükellefiyeti, mevzuu yoktur. Kaldı ki, 
bunlar ikinci maddede de sayılan kazanç ve irat 
mevzuuna girmez. Bu olsa, olsa hibe, Veraset 
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Vergisi manzumesine girer. Binaenaleyh onları 
bu kanunun mevzuu ile ilgili görmemenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN —' Cevdet Gölet. 
CEVDET GÖLET (Ankara) — Efendin, 

emekli tasarısı filvaki henüz kanuniyet kesbet-
medi. Fakat evlenme ikramiyesi ve saire gibi 
emekli tasarısının kespi kanuniyet etmesiyle 
ödenmesi lâzımgelecek her hangi bir paranın bu 
kanunda yer almaması, vasfının başka türlü ifa
de edilmesi yüzünden, ödenmesine imkân olmı-
yaeaktır. 

Bendeniz tatbikatta memurların bunu ödi-
yeceğiue kaani değilim. 

Sonra keza memurlara verilecek tekaüt ikra
miyesi üzerinde de aynı müşkülât zuhur edebi
lecektir. Çünkü maliye memurları tediye zama
nında gayet hassastırlar. Gelir Vergisi Kanu
nunda bu suretle mâni saymaları çok melhuz
dur. Başkaca ikramiye de Eemekli Kanununda 
yoktur. Fakat tekaüde dul ve yetime verilecek 
olan ikramiyenin, ana kanun vasfını haiz olan j 
bu kanunda zikredilmemiş olması, tediyede müş
külâtı mucip olur endişesindeyim. Bunun için 
teklifimi arzettim. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Zat maaşı bağ
lananlara maaş dışında verilen. 

Şimdi ya emeklidir bu, ya dul, ya yetimdir, 
değil mi efendim? Bunları ihtiva ediyor. 

Tekaüt, dul ve yetim ikramiyeleri, cümlesin
de tekaüt kelimesini emekli yapalım, mesele 
onda değil. Dul ve yetimlere verilen her türlü 
ikramiye. Bizim kastımız Emeklilik Kanunu 
mucibince gerek emekliye, gerek dul ve yetim
lerine verilen her türlü ikramiyeleri vergiden 
muaf tutmaktır. Şimdi, vrilen zat maaşı ya 
emekliye, ya dul veya yetimedir, başka kimse 
yoktur. Emekli ikramiyesi sarih; dul ve yetim 
ikramiyeleri deyince her türlü ikramiye girmez 
mi? 

CEVDET GÖLET (Ankara) — Tefsire ma, 
hal vermeye sebep var mı? Sarih olarak zikret
mekte ne mahzur var? Niçin tetkik etsinler? Şu 
da dâhil midir, bu da dâhil midir, diye? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Emekli, dul 
ve yetim ve evlenme ikramiyeleri demekle nie-
sele halledilmez mi? 

CEVDET GÖLET (Ankara) — Olur. 
MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Evlenme ik

ramiyesini ilâve ediyoruz, emekli, dul ve yetim-
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lere c.iyomz. Dul ve yetim ve evlenme ikrami
yesi diyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi geri alıyor musunuz, 
Sırrı Içoz? 

STERİ ÎÇÖZ (Yozgad) — Efendim, muhte
rem arkadaşımın ifadesinden haddizatında bun
ların muaf olduğunu anladım, takririmi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirmek iste
diği hangi fıkradır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR. 
BİRSEL (izmir) — Üçüncü fıkradadır. «Kamu 
idareleri ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi müesseseler ve kamu menfaatlerine yarar
lı derneklerden veya kanunla kurulan emekli 
sandıklarından». 

BAŞKAN — Efendim 3 fıkraya bir de (Ye
tim) kelimesinden sonra «Ve evlenme» kelimesi 
ilâve olunacak. 

Maddeyi bu değişikliklerle oya sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vatan hizmetleri yardımlarında 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazı

lı va t tn hizmetleri yardımları Gelir Vergisin
den müstesnadır : 

1. Askerî malûllere verilen terfih zamları; 
2. Hgrb malûllerine teffiz edilen arazinin 

değeri; 
3. l larb malûllerine ve şehit yetimlerine 

verilen tekel beyiyeleri; 
4. Şehit yetimlerine verilen paralar (Harb, 

eşkıya müsademesi, sanıkların takibi, manevra 
talim ve tatbikat esnasında vazife başında veya 
vazifeden mütevellit olarak ölenlerin yetimleri
ne yapılan yardımlar bu istisnaya dâhildir) ; 

5. Vatani hizmetler tertibinden bağlanan 
maaşlar.. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler., etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Teçhizat ve tayın bedellerinde 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir Vergisin
den müstesnadır: 

1. Hususi kanunlara dayanarak verilen 
yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahi
yette yapılan ödemeler; 

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası 
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(Resmî ve hususi daire ve müesseselerce hizmet I 
erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların 
işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eş-
3rası); 

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim 
masrafları. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenlev... kabul 
edilmiştir. 

Tahsil ve tatbikat ödemelerinde 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Tahsil 

ve tatbikat masrafları karşılığı olarak y s p 11 a n 
aşağıda yazılı ödemeler Gelir Yergisinden is- j 
tisna edilmiştir: 

1. Resmî ve hususi müesseseler hesabına 
yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bu
lunan talebe ve memurlara masraf karşılığı 
olarak verilen paralar (Hususi müesseseler ta
rafından yapılan ödemeler, henzeri Devlet tale
be ve memurlarına verilen miktardan fazla 
olduğu takdirde, aradaki fark ücret o."arak 
yergiye tâbi tutulur). (Asli vazife veya memu
riyet dolayısiyle alman ücretler bu istisnaya 
dâhil değildir) ; 

2. Resmî, ve hususi müesseseler hesabına 
Türkiye'de tahsilde bulunan talebeye iaşe, 
ibate ve tahsil masrafı olarak ödenen pür.ular; 

3. Talebelere tatbikat dolayısiyle verilen 
paralar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bir nolria noksan 
gibi geldi. Tatbikatta yanlışlık olmasın d.ye bir i 
kelime ilâve edeyim. 

Şimdi resmî ve hususi müesseseler hesabına 
yabancı memleketlerde tahsilde bulunan hususi 
müesseseler denince, bir şahıs da kendi şahsı ! 
hesabına yabancı memlekete talebe ger d öre
bileceği gibi memlekette de bir genci okr.ta-
bilir. Burada şahıs yazılı değildir. Ancak bir 
müessese, gibi bir şahsın okutacağı öğrenciler 
hakkında da aynı hükmün tatbiki için müsa-
saade ederseniz hem birinci ve hem de ikinci 
fıkraya «Hususi müesseseler ve şahıslar hesa
bına» diyelim. Müesseselerden sonra şahıslar 
diyelim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bütün mad
delerin yanında başlıklar var bunlar okunmuyor. 
Acaba bu başlıkların, okunmadığı halde dahi ka
nunun metnine dâhil olduğu kabul edilmiş sayı- I 
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lacak mıdır ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bu hususta Meclisin karan 
vardır, bunu bendenizden sormamanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Matlup metinden mâdut değil
dir, şimdiye kadar çıkan bütün kanunlarda bu 
suretle muamele yapılmıştır, bu hususta Mecli
sin mütaaddit kararları vardır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Dâhil değü 
mi? 

BAŞKAN — Dâhil değil. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

matlapların metinde dâhil olmamasına göre bu
radaki izahların, metni izah hususunda kanuni 
hiçbir kıymeti olmamak lâzımgelir. Meselâ kabul 
edilmiş olan ve şimdi okunan 28 nci maddedeki 
matlabda « teçhizat ve tâyin bedellerinde » deni
liyor. Tasarının her maddesinde bu matkapları 
görüyoruz. Eğer matlap metinde dâhil değilse, 
meselâ 28 nci maddede yemek bedellerinin Gelir 
Vergisinden muaf olduğu tâbiri vardır, kimin 
yemek bedelleri olduğu belli ve sarih değildir. 
28 nci maddenin matlabına göre ben bunların 
Askerlere, Subaylara verilen yemek bedeli ol
duğunu anlamıştım. Bu matlaplar metine dâhil 
olmadığına göre bu hükümlerin metin içine alın
ması lâzımgelir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
Münir Birsel arkadaşımızın bu şahıslardan bah
setmesi üzerine bir nokta varidi hatır olur. Şim
di resmî müessese veya daire bir talebeye tahsil 
veya tatbikat için dışarıya gönderirse babiîdir 
ki, bu o müessese veya dairenin iştigal ettiği 
ııiîvzu üzerinde bu talebenin ihtisas temin etmesi 
gayesine matuftur. 

Meselâ kimya işleriyle meşgul bir müessesei 
ticariye, kimyada tatbikat ve tahsil görmek üze
re birisini gönderir. Fakat şahıs olunca, o şahıs 
kendi oğlunu veya bir akrabasını tahsile gönde
rirse tehlikeli bir durum ortaya çıkar kanaatin
deyim. O zaman yapacağı masrafları kendi def
terinde masarifi umumiye olarak kaydeder. 

Fakat kendi iştigal ettiği mevzua mütedair 
bir tahsilden bahsetmek suretiyle bir sarahat ve
rilirse, zannederim ki, suitefehhüme mahal bı
rakmış olmayız. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Veren tarafından değil, alan 
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tarafmdandır. Bu itibarla söylediğiniz mahzur 
çıkmaz. 

SALAMON ADATO (îstanbul) — Arkada
şımız, alman vergiden istisna edilecektir, dediler. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(îzmir) — «Ödeme» vergiden müstesnadır. Is-
topaj suretiyle mükellefiyete tâbi ödemelerdir. 
Böyle olunca artık verenin veya alanın diye bir 
istisnaiyet çıkar mı ? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Pek âlâ. 
«ödeme» olunca kendi meşguliyetine, sahai faa
liyetine taallûk etmiyen bir branşta tahsile di
ğer bir zat giderse ve onun masraflarını da ken
di defterine zimmet kaydederse onun üzerinden 
vergi verecek mi vermiyecek midir1? Meselâ oğ
lunu veya kayınbiraderini tahsile gönderiyor. 
Bunlar müessesenin faaliyeti ile ilgili değildir, 
o hususi şahıstır. Binaenaleyh herkes oğlunu 
gönderir. Madem ki, maddede sarahat yoktur, 
hangi tahsili yapacağı meskût kalıyor. Şahıs 
tahsil masraflarının masarifi umumiyesine kay
dedecek ve vergi vermiyecektir. Fakat bu mah
zur gerek müessese ve gerek resmî daire için 
varidi hatır değildir. Çünkü müessese veya şir
ket ticarethanenin iştigal edeceği mevzuda ih
tisas peyda etmek için tahsile bir adam gön
derecektir. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bir tüccarın, bir 
işletmenin, bir kimsenin gelirinden, yapacağı 
hangi masrafların indirileceği hususu 41 nci mad
dede yazılıdır. Burada ödenen masraf paranın 
kaydedilip kaydedilmemesi mevzuubahis değil
dir. Bir şahsın aldığı paranın vergiye tâbi olup 
olmaması mevzuubahistir. 

Yine tekrar ediyorum, ödenen paranın sto
paj suretiyle tevkife tâbi olması esas itibariyle 
mevzuubahistir. Burada, ödeme muaftır. Ama 
tüccarın masrafına hangisi girer, hangisi gir
mez, bu husus 41 nci maddede yazılıdır. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal arkadaşımız bu 
madde kenarlarındaki notların metinden madut 
olması lâzımgeldiği mütalâasına karşı heyeti 
umum iyenin l.'H>7 numaralı kararının buna ait 
fıkrasını okuyorum. 

Kanunların ruhu esasen maddelerde münde-
riç hüküm ve ifadelerle tâyin ve tavzih edil
mekte ve latbikat da o maddeler mevzuuna gö
re yapılmakta olduğu cihetle kanunîârnı sırf 
mahiyetlerini gösterir surette yazılan başlıklar 
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ve alâkadarlara kolaylık temini maksadiyle der-
cedilen fasıl unvanlarım ve maddelerin kısaca 
birer hulâsası şeklinde olarak kenarlarına ko
nulan haşiye notlarını da kanun hükümlerini 
aynen ihtiva ve ifade ediyor gibi telâkki etmek 
doğru olamıycağından ve bu şeklin kabulü ha
linde tatbikatta bir takım karışıklıklar vukuu 
melhuz bulunduğundan bunların kanun metnin
den .sayılmalarına mahal olmadığına. 

Bu şekilde olan fıkra ile heyeti umumiye 
bunu kararlaştırmıştır. 

Madde hakkında başka mütalâa var mı? 
Voktıiı'. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Teşvik ikramiye ve mükâfatları 
OTUZUNCU MADDE — Teşvik gayesiyle 

verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar 
•Gelir Vergisinden müstesnadır: 

1. Ziraati, hayvan yetiştirilmesini, güzel 
sanatları ve memleket bakımından faydalı olan 
diğer işleri, ve faaliyetleri teşvik maksadiyle ve
rilen ikramiyeler ve mükâfatlar; 

2. Subay ve erlere uçuş, dalış gibi hizmet
leri dolayısiyle verilen yevmiyeler, ikramiye
ler vo zamlar; 

3. Spor müsabakalarına iştirak edenlere 
verilen, ikramiye ve mükâfatlar; 

4. Spor kulüplerinin kendi mensuplarına 
masraf karşılığı olmak üzere yaptıkları ödeme
ler vo maç hakemlerine verilen paralar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ktiyen 
var mı? 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim ; burada bir kelime ilâvesini rica edeceğim. 
Zannediyorum unutulmuştur. Madde burada 
saymıştır: Ziraati, hayvan yetiştirilmesini, gü
zel sanatları ve memleket bakımından faydalı 
olan d'ğer işleri, tadat etmiştir. Zannediyorum 
ki burada (ilmî) kelimesini unutmuşlardır. 
Memlekette Güzel sanatları teşvik için ik
ramiye verilmektedir ve bunlar vergiden mu
aftır. Biliyorsunuz ki, İnönü Armağanı vardır. 
Bu: Güzel sanatları teşvikten ziyade ilmî bir ma
hiyettedir. Onun için ilmî kelimesinin ilâvesini 
rica ed'Vorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Ben de ko
misyondan şunu sormak istiyorum. 

Bu fıkrada ziraat filân diye sayıldıktan son-
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ra memleket bakımından faydalı olan^diğer iş
ler, tâbiri var. Bunun ölçüsü yoktur. Meselâ 
•bizde bankaların âdeta hastalık halinde tatbik 
ettikleri piyango, arsa, ev, toprak gibi, kumba
ra mükâfatı gibi şeyler de buna dâhil midir? 
Buna bir ölçü konulmasını uygun bulmazlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, «ilim» kelimesi
nin konulmasına memnuniyetle iştirak ediyo
ruz. Ve lıattâ «ilim» kelimesinden başa «güzel 
sanatlar»m ikinci, ondan sonra «ziraat ve hay
van yetiştirilmesi» nin üçüncü olmasına muva
fakat ediyoruz. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Çok te
şekkür ederim. „ 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Estağfurul
lah. 

AHMET FAİK ABASIYANTK (Kocaeli) — 
«Pen» kelimesinin de konulmasını teklif ediyo
rum. 

ÎİÜNİR BİRSEL (Devamla) — «Fen» keli
mesinin de konulmasında mahzur değil fayda 
vardır. «İlim, fen ve güzel sanatlar....» Şeklinde 
yazılmasını kabul ediyoruz. Şimdi (Memleket 
bakımından faydalı olan diğer şeyler). Cümle
sine geliyorum hakikaten bunda (memleket fay
dası) ndan başka hiçbir kıstas yoktur. Geniş 
bıraktık. Başka nasıl bir kıstas bulalım ve bu
rada takdir kapısını kapıyalım. Bunları hâdise
ler üzerinde tatbikatta takdir ve içtihat halle
decektir. Ve şunu da derhal arzedeyim ki, tak
dir hatası kanunun şu veya bu şekilde tefsirin
den dolayı bir kasta makrun olmaksızın, bir ha
ta y*pıhHiş olmasını Usul Kanununda cezaya 
maraz bırakmamaya çalıştık. Bu maddede de 
takdire mahal bırakmıyacak başka bir kıstas 
bttLamadık, burada tadada ve tahdide gidersek 
yapmak istediğimiz teşvikin mânası bazan kay
bolacaktır. Ama takdir sizindir. 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Subaylar at koşusu ve atışta gösterdikleri mu
vaffaka yefelerden dolayı ikramiye alırlar. Bir de 
okutmada, derste muvaffak olanlar dâhil değil
dir, dâhil olmıyacak mıdır, acaba? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bunlar 
memleket bakımından faydalı olabilir. 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sporculara veriyorlar. 

MÜNfR BİRSEL (Devamla) — Memleket 
bakamından faydalı bir teşvik addetmek için en 
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! güzel misali siz verdiniz. 
I Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

O halde dâhildir. 
MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Kanaatimce 

öyledir. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bu mese

leyi içtihada bırakmak demek, malmemurunun 
ve böyle bir mükellefiyetle karşılaşan vatanda
şın, muhtelif komisyonlara, nihayet Devlet Şû
rasına gitmesi ve bu şûranın hale, vaziyete, mü
dafaa tarzına göre muhtelif kararlara müntehi 
olması demektir. Böyle malî, idari, kazai mer
ciler için bile kıstas olabilecek, ölçü olabilecek 
birkaç esası komisyondan beklemek hakkımızdır. 
Bu, maddenin tatbikatı bakımından çok lüzum
lu olan bir şeydir. Müspet olarak söylüyorum 
bankaların verdikleri ikramiyeler dâhil midir? 

Bunu düşünmemişler mi? Elbette komisyonda 
müzakere edilmiştir. Eğer düşünmemişlerse 
kendileri şöyle bir şeyi muvafık görürler mi? 
«Âmme menfaatına veya halkın menfaatına ha
dim işler, Bakanlar Kurulunun karariyie tesbit 
edilir» Meselâ at koşularını birisi âmme menfa
atına hadim addeder, öteki başka türlü mü
talâa eder. Onun için rica ediyorum Komisyon
dan, komisyonda birçok müzakereler geçmiştir 
tabiî, kendileri Bakanlar Kurulu falan gibi bir 
mekanizmayı kurmak istemiyorlarsa malî ve 
idarî kaza mercileri ve mahnemurîftrı için taf
silât versinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Her meseleyi malî ve idari 
kaza mercilerine aksedecek veya aksetsin diye 
mütalâa etmiyoruz. Biz elbette MafHye Bakan
lığınca bu gibi konuların muayyen hâdiselere 
dayanarak, tesbit ve tamim edileceğini ve her 
hâdise karşısında Maliye Bakanlığının kanunun 
ruhuna ve aklıselime ve mantığın ieaplarma uy
gun şeyler tesbit edeceğine kaniiz. Bunu Bakan
lar kuru tana! bir takdiri mevzuu yapmaktan da
ha geniş. Bunu Bakanlar Kurulunun bir takdir 
mevzuu yapmaktan daha geniş olarak Maliye 
Bakanağının takdir mevzuuna îp*Maen terket-
meyi faydalı mütalâa ederiz. Maliye Bakanlığı 
idari olarak bunu takdir ettikten sonra bu gi
bi hâdiselerde ihtilâfların çoğunu önler. Ama 
Maliye Bakanlığının takdirinin haricinde ve 
hilâfında olarak kaza mercileri memlekete fay
dalı telâkki ederse, böyle bir mevzuda 

I bu istisnadan vatandaşı mahrum etmeme-
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yi istemez misiniz? Takdir hakkını yal
nız Maliye Bakanlığına veya Bakanlar 
Kuruluna bırakırsanız o vakit kaza merciinin 
hiçbir takdir hakkı kalmaz. Halbuki biz işi tat
bikatların takdirine bıraktığımız gibi, kaza 
mercilerinin takdirini de istimal etmesini ve 
bunun böylece daha iyi bir şekilde tatbik edil
mesini istiyoruz. Bu bakımdan bunu yalnız bir 
yerin, ister Bakanlar Kuruluna olsun, ister baş
ka bir yere olsun, hasren bir yerin takdirine 
bırakmaktan ise bu şekli daha faydalı mütalâa 
ediyoruz. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual 
daha soracağım. Yani vergi alınıp alınmaması 
doğrudan doğruya Anayasaya taallûk eden bir 
tasrruftur. Böyle bir mevzuda ben filân şeyden 
vergi almıyacağım gibi bir hakkı Maliye Ba
kanlığına bırakmayı, benim demin ki düşün
cemle kabili telif görmüyorum. Bu gibi işlerde 
malî ve idarî mercileri bittabi demin de arzct-
tiğim gibi değişecek içtihatlarla ve hiçbir ölçü 
vermeden karşı karşıya bırakmak a^ett iğim 
gibi Anayasa hükümlerine uymuyor. Biz vasfı 
tesbit hakkını Hükümete bırakabiliriz. Onun 
için meselâ Hükümetçe, Yani Bakanlar Kurulu 
karariyle ne gibi işlerde bu verginin alınması 
lâzımgelip gelmiyeceğinin tâyin ve tesbiti müm
kün değil mi? Demin kumbara mükâfatları dâ
hil midir? diye sormuştum, takdiri memura ve
ya kazai mercie bırakmak demek, memuru 
evet veyahut hayır şeklinde kararla mesuliyet
ten kurtarmak için tashihi karara kadar gide
cek bir tarhiyata sevketmek demektir. Niçin 
buna meydan verelim. Ye niçin bunu muzlim 
bırakalım. Halkın menfaatine saydığımız işleri, 
her sene başında lâakal ilân etmeli. 

GEOlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Sayın arkadaşımın Ana
yasa hukukuna dayanarak serdettiği mütalâa
ları, acaba kendisinin d~- meyan ettiği şekil için 
varit değil midir? Takdiri Bakanlar Kuruluna 
bırakmak, bu takdir hakkı vergi vaz'ı veya 
vergiden feragat demekse Anayasa hukuku ba
kımından aynı neticeyi ifade etmez mi? 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Ehveni şer 
olur. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Yetkisiz vergi almak 
ve almamak mevzuunda ehveni şer gibi bir ter
cihe gidilebilir mi? İşi Sizin gibi mütalâa etmi-
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yoruz. Sizin gibi mütalâa ettiğimiz zaman ne 
Maliyeye ne de Bakanlar Kuruluna takdir hak
kı bırakılamaz. Bu hükmün tatbiki sırasında bîr 
işin memleket bakımından faydalı olup olma
dığının, takdiri hakkının istimalini zaruri gö
rüyoruz. Bu takdir hakkının istimalini Anaya
sa hukukuna mugayir telâkki ederseniz bu 
hükmü çıkarmak lâzımdır. Ama biz diyoruz ki, 
memleket menfaatine yararlı olduğunu takdir 
ettiğimiz zaman bu gibi teşvik mükâfatların
dan vergi alınmasın. Yüksek Heyet derse ki bu, 
anayasa hukukuna mugayirdir, böyle bir tak
dir hakkını dahi tatbikatta vermiyeceğim, me
sele yok çıkartırız. Ama Bakanlar Kuruluna 
da bıraksanız, Maliye Bakanlığına da bıraksa
nız sizin dediğiniz mahzuru daima önümüzde 
dikilir kalır. 

Müsaade ederseniz tekrar edeyim, bu şekil
de her sene tadat ve tahdit edilmek suretiyle, 
takdir konularının tesbiti, işin kazi içtihatlar
la tâyin imkânlarım ortadan kaldırır. Halbuki 
memleket yararına, menfaatine olacak işlerde 
takdir mevzuunda hâdiseleri en yakın takdir 
edecek olan kaza mercii eridi ve işi kaza mer
cilerine bırakmalı faydalıdır. Yine tekrar edi
yorum ki, her Maliye memuru böyle bir mevzu 
karşısında ben vergi tarh edeyim de itiraz Ko
alisyonuna, tashihi karara gideyim diye düşü
leceğini farzctmiyorunı. Elbette Maliye Bakan-
l.gı takdir hususunda memurunu ikaz edecek
tir. Mal ye Br kanlığı kendi memurunun takdir 
isinde g >stereceği neticeyi tabiî kontrol ve mu
rakabe edece! tir. Bu itibarla bir mahzur gör
müyorum. Ha :buki, sayın arkadaşımın söyledik
leri tatbikat bakımından daha mahzurludur. 
Bırakalım, memleket, hayrına olan işlerin tak
diri hususunda tatbikatçılar geniş imkânlara 
malik olsunlar, işte Sayın General Artunkal, 
demin söylediler, siz bir daha söylediniz ve baş-
ka?unm hatu-ına sonradan daha niceleri gelir 
ve söyienebilr-; takyit etmiyelim. Ama arzu 
ediyorsanız tadadı olsun, bu şekilde takdir 
mevzuu olmasın. O da sizin reyinize kalmıştır. 
Hüküm o yolda yazılır. Bu suretle tadat edi
lirse bilmem ne neticeler hâsıl olur? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; müsaadenizle (1) işaretli fıkrayı bir kere 
daha okuyacağını: ilme, fenne kelimesini de ek
lemek suretiyle «Ziraati, hayvan yetiştirilmesi
ni güzel sanatları ve memleket bakımından fay-
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dalı olan diğer işleri ve faaliyetleri» muaf ki- \ 
lıyor. Bu, mutlak kalıyor. * . } 

Herhalde maksadım arkadaşımı kâfi derece- | 
de izah edememiş olmalıyım ki, Anayasa hukuku , 
bakımından, vergi almak, vergiden affetmek de- i 
ğil, vasfı tesbit etmek hususunda katî kararını i 
verecek salahiyetli ve mesul bir mercie bağlıya- j 
İmi, diyorum. O da diyor ki; Anayasa hukuku var
sa bunda da vardır. Vatandaş, neyi yapmaya ve \ 
neyi yapmamaya mecburdur bilmelidir. Yoksa ken- j 
dilerinin dedikleri gibi, malî kaza mercilerinin 
içtihadına terketmek, benim yapacağım bir işi ı 
doğrudan doğruya mahkemeye kadar götürmek ' 
tehlikesiyle vatandaşı karşı karşıya bırakmaktır. 
Maliye her sene ilân etsin. Kabul ediyorum. Fi
lân falan işler, at koşuları, güreşler ve saire men
faati âmme vasfmdadır, desin. Böyle olmayınca 
vatandaş yapacağı işi bilemez. Bu maliye memu
runun bir zaıfı değildir; bilâkis vazife ve dikkat 
eseri olarak bihakkın vergi tarh edecek ve ondan 
sonra da mükellef, vaziyeti tesbit ettirmek için 
kapı kapı kazai mercilerde uğraşacak, dolaşacak- •. 
tır. Doğrusu ben anlamaktan âcizim. Vasfı tesbit 
için halkın menfaatine hadim işler her sene res
mî gazetelerde ilân edilir, desinler ve bunlar rcs- ! 
mî gazete de çıksın. Bu itibarla fıkranın tayyı mu- ; 
vafık oluı.. ' 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, , 
bence Kurdoğlu arkadaşımızın endişesi yerinde 
değildir. Fıkranın tayyı da mahzurludur, tevsii , 
de, tahdidide mahzurludur. Vergiden muaf tutu- i 
lan hususun bir emek mahsulü olması şart. İkin- > 
cisi. rı-K-nafii umumiyeye hadim bir iş yapmak lâ- . 
zım. Yani, farzedelim, hayran yetiştirmek, bir 
emek mahsulüdür ve memleket hayvan ıslahına ; 

da bir hizmettir. i 
Sonra bir eser meydana getirmek. Farzedelim, j 

bir kalem sahibini, teşvik için bir hayır cemiye- | 
tinin veya bir hayır sahibinin açmış olduğu bir j 
müsabakada, meselâ en güzel eser yazana on bin i 
lira vereceğim, der. Şimdi bu eseri yazmak için i 
kalem sahibi elbette bir emek sarfediyor. Güzel ; 
sanatlar da böyle. Demek ki, vergiden muaf ol- ! 
mak için iki unsur lâzım. Bir defa hayvan yetiş- i 
tirmek gibi, ziraati teşvik etmek gibi menafii umu- ' 
m iyeye hadim bir eser olması lâzımdır. • 

İkincisi; vergiden muaf olan şahsın, muhak- ' 
kak bir hizmet ifa etmesi lâzım. Böyle olunca 
tayyr.ro piyangosu, bankaların tasarruf sandık-
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lan piyangosu, bunların hiç birisinin bu işlerin 
içine girmesine imkânı maddi yoktur ve vukuf 
sahibi bir hâkim de bunu bu maddeye girer de
mez. 

Çünkü o arzettiğim mesele velevki umuma 
faydalı bir hareket diye tarif ve tavsif dahi edilse, 
meselâ, milleti tasarrufa teşvik bakımından ta
sarruf sandıkları ikramiyesi ve saire bu konuya 
giremez. 

Ayrıca vatandaşın bu işte geçmiş emeği hiz
meti d) yoktur. Es îr yapmak, hayvan yetiştir
mek, ve saire, ve saire gibi. 

Bu itibarla maddenin bu vuzuh ve sarahati 
karsısında arkadaşın: izm zihnine giren diğer mev
zular r e Bakanlar Kurulu tarafından, ne kaza
ya intikal ettiği takdirde mahkeme veya Devlet 
Şûran tarafından, zikrettikleri maddelere teş
mil edilmesine imkân yoktur. 

Anr.yasa bakımından da asla bir mahzur yok
tur. Anayasa; vergi, bir kanunu mahsusla alı
nır ve salınır derken, verginin matrahının, ver
ginin nispetinin mükellefini ödemekle mükellef 
olduşjr. miktarın hususi bir kanunla tesbîti lâzım-
gelir, diyor. Yoksa, falan iş vergiye tâbidir ve 
kazançtan şu kadar vergi alınır derken onun 
dairci şümulüne giren matrahları teker, teker ta
dat ı-tı.iQ','.. Hemen hemen kanunlarımızın birçok
larınla da böyle tadat edilmemiştir. Esnaf de
miştir, tüccar demiştir, avukat demiştir, ve ser
best meslek ashabı denilmiştir. 

Bu itibarla benim naçiz kanaatime göre bu 
madcle :ıin ilgasında büyük mahzur vardır, tev-
siinde, tahdidinde büyük mahzur vardır. Bina
enaleyh madde olduğu gibi kaldığı takdirde nü
fuz sahibi, kavrayışlı bir memur, bir hâkim, bir 
idari merci, bir kazi merci maddeyi pürüssüz ola
rak ve kanuna uygun olarak pekâlâ tatbik ede
bilir. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Efendim, bu 
maddedeki maksat ve mânayı gayet külfetli bir 
hale koyduğumuzu zannettiğim için söz istedim. 

Burada ne verginin muafiyeti ne de verginin 
vaz'ı salâhiyetinin Maliye Bakanlığına verildiği 
yoktur, öyle birşey mevcut değildir. Bu mev-
zudaki hükmü müsaadenizle okuyacağım. 

Kurdoğlu arkadaşımızın da tahsisen ifade et
tiği şey şudur; «Güzel sanatları ve memleket ba
kımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri 
teşvik maksadı ile verilen ikramiyeler ve mükâ
fatlar.» 
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Binaenaleyh ikramiyelerin, mükâfatların vergi

lerden istisnası sarih bir hükümdür. Maliye Ba
kanının burada takdir edeceği şey bu ikramiye
lerin mevzuata göre verilmesi salâhiyeti mesele
sidir. Eğer böyie ikramiye, mükâfat vermek sa
lâhiyeti mevzuata göre Maliye Bakanında varsa 
bunu takdir edecek bir ikramiye verecektir. Mu
af olan ikramiye; bunlar yoksa memleket bakı
mından şu şey faidelidir, bu şey faidelidir, ben 
istediğime ikramiye, mükâfat vereceğim gibi bir 
mevzu olmadığı gibi idari, kazai mercilere gide
cek birşey yoktur. Binaenaleyh maddeyi olduğu 
gibi kabul etmek daha doğrudur. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Efendim, haki
katen iki kıymetli arkadaş bana söz bırakmadı
lar, ama, bu mesele ehemmiyetli bile olmasa ka
nun bakımından, kanun yazışı bakımından esas
lı gördüğüm içindir ki, tekrar huzurunuza geli
yorum. Yukardaki hükümlerde ve bu günkü 
mer 'i kanunlarda, « bu mahiyette », « benzeri .» 
gibi tâbirlerle takdirlere mütaallik hükümler 
vardır. Bazan tadat ve tahdit mümkün olamaz
sa bu gibi takdirî hükümler konmaktadır. Bu 
demek değildir ki, bu gibi hükümleri koyduğu
nuz zaman vatandaşı her zaman ve her işde ka
za mercilerine müracaat mecburiyetinde bıra
kacağız. Böyle bir şeyi tasavvur buyurmamanızı 
riea ederim. Kaldı ki, bir şeyi daha ifade et
mek belki bu yoldaki endişeleri izale eder, Usul 
Kanununda koyduğumuz bir hüküm ile herhan
gi bir mükellefin her hangi bir hususta meselâ 
bir hâdise sebebiyle vergiye tâbi olup olmaması 
bahsinde Maliye Vekâletine veya Maliye daire
lerinden yazı ile soracağı şeye karşı alacağı ce
vabın kendisini her türlü mesuliyetlerden beri 
kalacağına dair hüküm de vardır. Mükellef için 
böyle kolaylıklar da mevcuttur. Böyle konular
da tadadı ve tahdidi koyacağımız hükümleri 
mükellef için bazan büyük fenalıklar da tevlit 
edebilir. Onun için arkadaşımdan bunda mah
zur mütalâa buyurmamalarmı ve hattâ fayda 
mütalâa etmelerini bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
FAtK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş

lar, bu bahsi birçok defalar burada tekrar ettik, 
ama bir kere daha tekrarında hiç zarar yoktur. 
Bütün maksadımız bu kanunun iyi işlemesi, 
halkın beklediği menfaatleri temin etmesi, ida
ri bakımdan da her türlü vuzuh ve kolaylığın 
teminidir. Fakat cidden, birçok meselelerde ak
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lımıza takılan noktaları söylemekte, ben şahsan 
tereddüt e^er oldum. Gördünüz ki, 2, 3 arka-
daş bu kısmı başka başka anladılar. Bahsi ne 
Mümtaz ökmen arkadaşın ne de İsmet Eker 
arkadaşın anlayış tarzlarını tahlil ederek vakti
nizi^ alacak değilim. Ben, böyle bir şeyi mut
lak olarak koymanın mahzurlarına işaret ettim. 
Mümtaz Beyin, ismet Beyin söyledikleri
ne kıstas budur, diye cevap verselerdi, 
mesele kalmıyacaktı. Sonra ben, bura
da sordum, Bankalar ikramiyesini ne ya
pacaksınız? Dedim, o şuna girer, buna gi
rer deseydiler, benim kafamda en çok bir kıstas 
teşekkül ederdi. Fakat Mazbata muharriri ma
alesef böyle söylemedi. Ne olurdu böyle bir 
netice? Halkın umumi menfaatine hadim olarak 
bir adam bir teşebbüs aldı, ama ne olur, ne ol
maz diyerek, yarın bu gelir Vergisine tâbi olur
sa... Onun için âzami nispette bir primin % şu 
kadarını ben keser ve kasamda muhafaza ede
rim diyecektir. Kendileri diyor ki, biz Usul 
Kanununda bir madde koyduk, vatandaş Mali
ye Bakanlığına müracaat edecektir, ve alaca
ğı cevap da esas olacaktır. Bu beni bir derece
ye kadar ferahlandırdı. Fakat Maliye Bakanı 
derse ki, yani halkın menfaatine hadim bu işde, 
ben bundan Gelir Vergisi alacağım, işte benim ka
famda canlanan sual bu oluyor. Bunun çin o va
tandaşa, Danıştay kapılarının açık olması lâ
zım gelir değil mi? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (izmir) -— Ufacık bir şeyi tasrih ede
yim; biz bu menfaati sağlamak istiyoruz. Maliye 
Bakanına bıraktınız mı onun önünde kaza kapı
ları kapanmış olur. Kaza kapıları Maliye Baka
nının yanlış tatbikatı karşısında açık kalsın. Ban
ka ikramiyeleri ticari kazanç değil, ücret değil, 
serbest meslek kazancı değildir. Gelir Vergisi 
mevzuunda mütalâa etmedik. O nihayet olsa olsa 
Veraset ve intikal Vergisi mevzuunda mütalâa 
edilir. Şimdi arkadaşımın benimle birlikte oldu
ğunu zannediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, 
bir ihtilâf tahaddüs ettiği zaman ihtilâfı hal ile 
mükellef olan alâkalı memurlar, Meclis zabıtla-
iarmı okurlar. Onun için işi bir kere daha gayet 
açık olarak ifade etmek lâzımdır. 

Bir defa ikramiye ve mükâfatın Maliye Ba
kanlığı tarafından verilmesi mevzuubahis değil
dir. 
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GEÇtCf KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (îzmir) — Tabiî. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) — Kim tara

fından verilirse verilsin. Farzediniz Yarış ve Is
lah Encümeni, en iyi damızlık yetiştirene on bin 
lira ikramiye vereceğim, dedi. Yetiştiriciler ye
tiştirdikleri hayvanları getirdiler, baytarlar ve 
ehlivukuf toplandı, Halaçlı Ahmet Ağaya en iyi 
damızlığı yetiştirdiği için verilecek ikramiye ver
giden muaftır. 

Niçin ? Çünkü, esasen hayvan cinsini ıslah 
etmek Devletin başta gelen vazifesidir. Devlet, 
para sarf ederek birçok yerlerde damızlık yetiş
tirmek için haralar tesis ediyor. Bu büyük hiz
metleri yaparken bu, âmme hizmetine yardım 
eden bir yurttaş da bu nevi hizmetinden dolayı 
bir ikramiye verilirse bu, vergiden muaftır. To
hum ıslahı böyledir, güzel sanatlar böyledir, iyi 
bir edebî eser böyledir. 

Yalnız, bu hususta iki mühim noktayı göz 
önünde tutmak lâzımdır. Bir; umumi ve faydalı 
bir hizmet ifa etmiş olacaktır, iki; muhakkak bir 
emeğin mukabili olaeaktır. Bunlar kanun mad
desinde gayet açık ve sarihtir. Hakikaten bit* 
emeğin mahsulü olarak vücut bulmuştur. Biz de 
böyle anlıyoruz. Piyangolar, şu veya bu banka 
tarafından verilen ikramiyeler zannederim ki 
bu maddeye dâhil.değildir. 

RECAI GÜRELİ (Tokad) — Bir sual efen
dim. 

Ben salıdan bir mektep veya hastane yaptı 
ıacağım. Buna ait binanın proje ve puanlarını 
iyi yaptır-ıak için ilân ediyor ve diyorum ki, 
en iyi pılân ve projeyi yapan insanı mükâfat
landıracağım. Bu, Gelir Vergisinden müstesna-
mıdır? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Aziz arkadaşım, senin yaptıraca
ğın binanın, mektebin işçisine vereceğin ücre-
retin, memuruna vereceğin aylığın vergisi alm-
mıyacak mıdır? Bu işi en iyi görecek insana 
vereceğin ücretin (Mükâfat adını da taşısa) 
Gelir Vergisine tâbi olması tabiidir. Bu madde
deki hüküm bu söylediğimize şâmil değildir. 
Bir resim sergisi açılmıştır, en iyi resim yapa
na bir mükâfat verilmiş, bu adamdan vergi 
alalım mı? (Almıyalım sesleri) Ama bir binayı 
yaptırırken en güzel projeyi yapan adama, ve
rilen ücretten memura verilen ücretten nasıl 
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vergi almıyorsa, tabiatiyle öyle vergi alınacak
tır. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Menafü umu-
yeye hadim bir binadır. Hastane, okul ve saire
dir. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Menafü umumiyeye hadim diye 
çalıştırdığınız işçinin ücretini vergiden mu
af mı tutuyoruz? Bu da onun gibidir. Projeyi 
yapan mimarın da ücretini vergiye tâbi tuta
caksınız. 

BAŞKAN — Madde hakkında önerge yok
tur. Yalnız komisyon: ilâvesiyle birinci fıkra 
şu şekilde olacaktır: «İlmî ve fennî güzel sanat
ları ,ziraati, hayvan yetiştirilmesini ve mem
leket bakımından faydalı olan diğer işleri 
ve faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen ikra
miyeler ve mükâfatlar;» 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sergi re panayır istisnası 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Dar mükellefi

yete tâbi olanların: 
1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve 

panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden el
de ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş 
yeri veya daimî mümessilleri bulunmamak şar-
tiyle) ; 

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları ser
best meslek faaliyetlerinden elde ettikleri ka
zançlar ; 

Gelir Vergisinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
En az geçim için indirim 

İndirim hadleri 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 
hadleri asmıyan gelirler vergiye tâbi tutulmaz: 

I - Grup - Bekâr mükellefler Günde 1,5 lira, 
ayda 37,5 lira, yılda 450 lira; 

II - Grup - Çocuksuz evli mükellefler: Gün
de. 2,5 lira, ayda 62,5 lira, yılda 750 lira; 

III - Grup - Bir veya iki çocuklu evli mü
kellefler: Günde 3 lira, ayda 75 lira, senede 
900 lira; 
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TV - Grup - İkiden fazla çocuklu mükellef

ler: Günde 3,5 lira, ayda 87,5 lira, yılda 1 050 
lira. 

Vergiye tâbi gelirler; yukarda yazılı had
leri aştığı takdirde, gelirin bu kısımlarından 
vergi alınmaz. 

BAŞKAN - - Adnan Adı var. 
Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) Bu ka

nunun müzakeresine başladığımızdan itibaren 
hepimizin dilinde dolaşan bir kelime var, ke
mali memnuniyetle tekrar ediyoruz: İçtimai 
adalet. İşte şimdi içtimai adalet maddesine gel
miş bulunuyoruz. Bu maddede istisna edilen en 
az geçim indirimi, şöyle umumi bir bakışla 
çok azdır, bunu telâfi etmek lâzımdır. Yalnız 
bizim birinci Büyük Millet Meclisinde bir usul 
vardı, bilmiyorum, şimdiki nizamnamede de 
var mı? Lehte, aleyhte bir de hakkında söyle
nirdi. (Var sesleri) 

Benim burada söyliyeceklerim de ne aleyh
te, ne lehte değil, hakkında olacaktır, fakat söy
lenmesi lâzım olan bir meseledir. . 

Birinci grupta senede 450 lira muaf, yani 
günde bir buçuk lira. Bir buçuk lira ile ne ya
pılabileceğini size sorarım. Bahusus şu pahalı
lık zamanında? 

İkinci grupta çocuksuz evlilerde 750 lira. 
Bu da hiç. 

Üçüncü grupta 1 050 lira. Bu da bir şey de
ğildir. Binaenaleyh bununla içtimai adaleti te
min «diyoruz diyemeyiz. Ancak arkadaşlar, bu 
vergi işi bir, kadro işi, iki, bir de yüksek tahsil, 
meslekî tahsil işlerinde bir mahrut var. Mahru-
tun kaidesi, zirvesi filân. Şimdi bu işi mahrutun 
kaidesi üzerine dikiyoruz. Binaenaleyh, bu mah
rutun kaidesinden ufacık bir eksiklik yaparsak 
bunun miktarı çok büyük oluyor diye iddia edi
yorlar. Şimdi bendeniz teklif etsem, 400 lirayı 
800 lira yapalım ve 1 000 lirayı da 2 000 lira 
yapalım diye bir teklif yapsam derhal karşıma, 
Hükümet çıkıyor, bunun neticesi nereye vara
cak, diyorlar. O halde burada kaybettiklerimizi 
yukarda telâfi edelim. Şimdi bu mahrut kelime
si olduğu için bunu telâfi edemiyorlar, gittikçe 
vergi azalıyor, bunu söylemeyin, ne aleyhte ve 
ne de leyhte bir şey söylenmiyor, mütehassıslar, 
bir lira tezyit etsek netice 25 milyona baliğ olu
yor dediler. Bendeniz azalması için bir teklif 
yapmıyorum, ancak şunu söylemeyi istiyorum; 
bu verginin en büyük karakteri temini adalet

ti!1. Fakat zannediyorum ki biz bu madde ile 
adaleti temin ederniyeceğiz. İlk fırsatta bunu 
biraz daha tezyit etmek ve buna bir çare bul
mak lâzımdır. 

Maddesi geldiği zaman tekrar arz edeceğim ; 
yüksek servetlerden alman vergileri tezyit ede
bilirsek o nispette günde yarım lira olsun, yir
mi beş kuruş olsun indirim haddini coğaltsak 
adaleti mümkün olduğu kadar temin etmiş olu
ruz. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - • Bu kanu

nun görüşülmesine başladığımız zaman birta
kım muafiyetler kabul ettik. Ben prensip olarak 
hiçbir muafiyete taraftar değilim. Takat kabul 
edilmiş muafiyetlerden cesarel alarak bir tek
lifte bulunacağım. 

Maddenin birinci grupunda «Bekâr mükellef
ler: Günde 1,5 lira, ayda '57,5 lira, senede 450 
lira» Buna. bir diyeceğim yoktur. Nihayet bu 
kadar fedakârlıkla büyük bacımlar doğuyor, bu 
kadar olabilir. 

İkinci grup «çocuksuz evli mükellefler: 
Günde 2,5 lira, ayda (52,5 lira, senede 750 lira.» 
Bu hususta da bir noktai nazarını yoktur. 

Üçüncü grup «Bir veya iki çocuklu evli 
mükellefler: Günde ?> lira, ayda 75 lira, senede 
900 lira. Bu hususta da bir diyeceğim yoktur. 

Ancak cemiyetin ve içtimai bünyemizin en 
çok korunmaya muhtaç aileleri, toplulukları çok 
çocuklu aileler olduğu halde maalesef konunun 
bünyesinde çok çocuklu aileler için indirme 
haddi üç çocuklu da nihai had olarak bırakılmış 
bulunmaktadır. Benini kanaatime göre asıl üç 
çocuktan fazla çocuğa sahip olan aileler korun
maya muhtaçtır. Bir iki çocuklu aile geçinebilir. 
Asıl daha çok çoocuklu aileler imtiyaza değer. 

Dördüncü grupta, ikiden fazla çok çocuklu 
ailelere çocuk başına 3,5 Üra ayda 87,5 lira se
nede 1050 lira. indirme haddi koymaktadır. Bir 
kaç arkadaşımla beraber yaptığım teklifte dör
düncü grup a üçüncü gruptaki iki çocuktan faz
la olan 900 lira haddi vardır. 

Üçüncü çocuk için bir yüz lira, dördüncü 
çocuk için yine yüz lira. yani çocuk arttıkça 
her çocuk için 100 lira indirme haddi fazlalığı 
teklif ediyorum. Kanaat Yüksek Heyetinizindir. 

Bundan başka emekliler için de bu haddin 
üstünde bir indirme haddi tanınmasına ben sos
yal adaleti temin bakımından lüzum görmekte-
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yim. Muhterem heyetiniz muvafakat buyurduğu 
takdirde; emeklilik nedir, çalışabilir mi çalışa
maz mı, sosyal bünye içinde emekliliğin mevkii 
nedir? Bütün bunların hiç birisini izaha lüzum 
«örmeden bu indirme hadlerinden emeklilere 
yalnız aldığı emekli maaşlarından dolayı fazla
lık tanınması için bir teklifimiz vardır, kanaat 
Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Şükrü Süer. 
BAŞKAN — Şükrü Süer. 
ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bu bahiste üç noktaya temas etmek 
üzere söz alınıp bulunuyorum. 

32 nci madde mükellefi bekârlık ile, iki. ve 
daha fazla çocuk sahibi olmak bakımından 
gruplara ayırmış ve her grup için asgari seçim 
hadleri tâyin ederek tâbi olacağı Gelir Vergi
sinden bu hadler için indirmeler kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Benim temas etmek istediğim nokta bunla
rın dışında kalan ve fakat bunlar gibi mükelle
fe aile külfeti tahmil eden hususlardır ki : On
lar da şunlardır : 

1. Geliri olmıyan ihtiyar ana ve babalar, 
2. Geliri olmıyan ve evlenemiyen veya dul 

kalan kız çocuklar, 
3. Geliri olmıyan bakımsız ve yetim torun

lardır. 
Arkadaşlarım, hepinizin de malûmu olduğu 

üzere pek çok mükelleflerimiz gelirleri olmıyan 
ve yaşlanmış oldukları için çalışmak kudretini 
de haiz bulunmıyan ana ve babalarını bir gûna 
nafaka ilâmına lüzum görmeden yanlarında bu
lundurarak infak ve iaşe etmektedirler. 

Yine hep bildiğimiz gibi 18 yaşını doldur
masına rağmen evlenememiş veya dul kalıp da 
mükellefin yanma sığınmış, kazançtan mahrum 
kız çocukları vardır ki, mükellef bunların da 
iaşelerini temin etmekle mükelleftir. 

Keza ana ve babaları ölmüş, bakımsız kalmış 
ve hiçbir taraftan gelire malik bulunmamış to
runlarını zaruretin icabı olarak yanına almış 
ve hayatını kurtarmcaya kadar bunları da iaşe 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir mükellef bu arzettiğim üç nevi kimsele
ri de tıpkı diğer ailesi efradı gibi beraber yaşa
mak ve bakımlarını temin etmek külfetini biz-
zarur ihtiyar eylerken bunların aile efradından 
sayılnııyarak indirme dışında bırakılmasını ben 
hiç de doğru bulmadım. Ve âdilâne bir hareket 
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saymadım. Sizlerin de aynı kanaati taşıyacağı
nızı tahmin ederek bu vasıfta olanların da di
ğer aileleri yani karısı ve çocukları gibi indir
mede nazara alınmasını arz ve teklif ediyorum. 

Bu teklifim kabul buyurulduğu takdirde 32 
nci madde ile bunu tamamlayıcı hüküm taşı
yan 33 ve 34 ncü maddelerin komisyona iade 
edilerek işbu esaslar dairesinde ıslah ve tanzi
mi icabedecektir. 

Bunun için bir de takrir hazırladım..Baş
kanlığa sunuyorum. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

ENVER KÖK (Sinob) — Efendim, en az 
geçim için indirme üzerine yevmiye ve ücretler 
arasında bariz bir haksızlık göze çarpmaktadır. 
Yani aylıkla çalışan her hangi bir vatandaş 30 
günlük kazancı üzerinden asgari geçim haddine 
tâbi tutulmakta, halbuki işçiler 25 günlük ka
zançları üzerinden asgari geçim haddine göre 
tasnif edilmektedir. Bence bunlar arasında bir 
tefrik yapmak doğru değildir. Bu işçilerin ba
riz bir haksızlığa uğratıldığı misalini teşkil edi
yor. işçinin aldığı yevmiyenin 30 günlüğünün 
asgari geçim haddi olarak tanınması muhak
kak ki âdil bir şekil olacaktır. Çünkü ona mü
tenazır olarak maaşlarda aynı yola gidilmiş, 
bundan niye 25 günlük yevmiye almışlardır. 
Ben buna bir türlü akıl erdiremiyorum. 

Asgari geçim hiç şüphesiz en ileri memle
ketlerde büyük hadler kabul etmez. Fakat bu
gün memleketimizin geçim şartlarına göre bir 
buçuk lira çok azdır. Bunlara ellişer kuruş bir 
fark kabul edilmesini ve işçiler için de 30 gün
lüğünün alınması çok âdilâne olur. Bu husus
ta bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Efen
dim; bu maddede asgari geçim haddi 25 gün 
olarak nazara alınmıştır. Bunu Enver Kök ar
kadaşımız izah ederlerken bir noktayı, benim 
kanaatime göre yanlış söylemiş oldular. 

O da şudur; bu yalnız işçiler için nazara 
alınmıştır. Bütün hizmet erbabı 30 gün ola
rak nazara alınmaktadır, dediler. Halbuki bu 
her mükellef için 25 gün olarak kabul edilmek
tedir. İşçiler hakikaten 25 günlük yevmiye alır
la r fakat bununla 30 gün geçinmek mecburiye-

j tindedirler. Aldıkları maaş, ücret ve yevmiye-
| leri ile otuz gün geçinen işçi ve mükelleflerden 
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30 günlük geçim haddinin indirilmesi lâzımge- I 
leceği kanaatindeyim. Bu maddenin 30 güne j 
çıkarılmasını ve arkadaşımızın da teklif ettiği I 
gibi her grup için ellişer kuruş zammedilmesini 
ben de teklif ederim. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, müzakere edilmek
te olan Gelir Vergisinin en esaslı hükümlerinden 
ve prensiplerinden birisi asgari geçim haddidir. 
Asgari geçim haddi, Gelir Vergisinin lâzimi 
gayrimûfarikidir. Bu mevzuatımıza yeni giren 
bir müessesedir. 

Gelir Vergisinin heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşmalar yapılırken arzettiğim gibi asgari ge
çim haddinde iki fikir çarpışmaktadır. Bunlar
dan birisi sosyal gayenin tahakkuku. Yani muh
telif menfaatlerden elde ettiği kazanç ve iratla- I 
rı elde edebilmek için yapmak mecburiyetinde 
kaldığı masrafların tenzilinden sonra bundan 
maişetine tekabül eden bir kısmının da indiril
mesidir. Gönül arzu ederdi ki, bu miktar haki
katen mükelleflerin hakiki ihtiyacını ve hattâ 
onların kültür ihtiyaçlarını da karşılıyabilsin. 
Bu işin, sosyal tarafıdır. Bir de bunun fiskal 
tarafı vardır. O da asgari geçim indirimi ve 
onun nispetidir. Bunun için dünyanın hiçbir ta- i 
rafından kati ve tam bir kıstas bulunamamıştır. 

Esasen buna imkân da yoktur. Ancak bu | 
sosyal imkân ve arzularla malî imkânların çarpış- j 
masna bağlıdır. 

Binaenaleyh, bizde de bu asgari geçim had
dinin hakiki miktarına ve hattâ onun fevkine 
çıkmasını temin etmeyi isteriz, fakat buna malî 
imkân yoktur. Meselâ arzedeyim, arkadaşımın 
bahsettiği 50 şer kuruşluk bir tezyit şayanı arzu
dur. Fakat sadece bu dahi bize, Maliyenize 12,5 
milyon liralık bir gelir kaybına mal olmaktadır. 
Asgari geçim hadlerinin bu nispetlerde hesap 
edilmesi halinde dahi, bu mütevazı rakamlarla 
dahi matrah bakımından 390 milyon liralık bir 
kayba sebep olmuştur. 

Gelir Vergisi üzerinde yapılan münakaşalar
da bu miktarlar üzerinde duruldu. Ve kâfi de
ğildir, denildi. Başka memleketlerde, bizim yap
tığımız tetkiklere göre, asgari geçim had
di hakikaten asgari geçime tekabül eden miktara 
baliğ olmaktadır. Yüksek Heyetinizi sıkmıyacağı-
mı bilsem diğer memleketlerden elde ettiğimiz | 
son rakamlara göre halen tatbik edilen asgari I 
geçim haddini söyliyebilirdim. Bilfarz İngiltere'- i 
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de ve Amerika'da bizden fazladır. Fakat Belçi
ka'da bizden noksandır. Hulâsa, asgari geçim 
haddi hiçbir zaman şayanı arzu miktara vasıl ol
mamıştır. Bu itibarla biz de bunda mümkün mer
tebe bizim malî takatımızla kabili telif miktar
lar üzerinde durmaya çalıştık. Ancak Gelir Ver
gisi ileride memlekette yerleştikten ve bundan um-
cluğunıuz inkişaf temin edildikten sonra ilk ya
pacağımız iş asgari geçim hadlerinde bir ferah
lık temini olacaktır. Bu noktayı böylece arzet-
tikten sonra zannederim Adnan Adıvar arkada
şımızın noktai nazarı hadlerin az olduğunu ka
bul ettiler; fakat hakkında konuştular, ne lehin
de ve ne de aleyhinde konuşmadılar. Benim de 
zannederim şimdiye kadar verdiğim izahat hak
kındadır, leh ve aleyhinde değildir. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Evet, 
hakkındadır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Gönül bunu arzu ediyor. Fa
kat bu mevzuda daha fazla bir fedakârlık ya
pabilmek üzerinde durulabilecek bir mevzudur. 
Bununla beraber asıl neticeye sonra varacağım, 
çünkü bütün arkadaşlar ve Hüseyin Ulusoy ar
kadaşım da buraya geldiler, elli kuruş arttıra-
lım dediler. Belki sonunda, bir neticeye varmak 
mümkün olur. 

Şimdi Şükrü Süer arkadaşım dedi ki, bunu 
evlâtlara inhisar ettirmemek, yani kademelenme-
de çocuk gibi muhtaç anne, baba, kardeşi de na
zara almak. Hakikaten bunlar Komisyonda da 
mevzuubahis olmamış şeyler değildir, mevzuuba-
lıis olmuştur. Belki bunlar için de bir indirim 
yapmak mümkündür ve bizi buna sevkedebilir. 
Ancak bu müessese, vergiciliğimize yeni girmek
tedir. Demin de arzettiğim rakamlar bu mevzu
da vclevki haklı da olsa, tevsii halinde bizim ver
gi randumanımızı çok azaltacaktır. Esasen asga
ri geçimin hakiki manası; asgari geçime tekabül 
eden bir miktarın indirmesi değildir. Daha zi
yade az gelirli olan insanların fazla vergi verme
mesinin fiilî tezahürüdür. 

Şimdi elimizde yapılmış bir hesap vardır. 
Asgari geçim dolayısiyle 1 000 liraya kadar geliri 
olan nispetler; % 15, 20, 25, 30, 35... 

Şu neticeye müncer oluyor. 
50 lira ücrette, nispet, indirimsiz % 15 tir. 

İndirimden sonra fiilî nispet 3,9 za iniyor. Had
dizatında tarifemizde ilk nispet yüzde 15 oldu
ğu halde 50 lirada nispet 3,9 za iniyor. 75 lira-
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da 7, 8 zc iniyor. 100 lirada 9, 85. 300 lirada 
15,3. 

Bu nispetler evli ve çocuklu olduğuna göre 
daha da azalıyor. 

Bütün verdiğim bu izahat asgari geçim indi
rimi l)iı miktarda olmakla beraber, bilhassa az 
gelirli mükelleflerde vergi tarifesinin ilk kademe
lerindeki asgari indirime tesiri vardır, bu ra
kamlar bunu ifade ediyor. 

Mimdi, iki arkadaşımız bu maddeyi yahut bu 
vaziyeti iki türlü anladılar. Şahin Lâçin arka
daşını, bizim geçim indiriminde 2r> gün üzerin
den hesap ettiğimizi söylediler, Enver Kök ar
kadaşımız da bununla amelenin aleyhinde bir 
vaziyet tahaddüs edeceğini sÖN'lüyorlar, yanlış
tır. Şahin Lâçin arkadaşımız asıl bizim anladı
ğımız mânada anlıyorlar. 

Arkadaşlar; bütün dünyada asgari geçim 
indirimini tatbik eden memleketlerin hepsi 25 
iş günü esasını almışlardır. Çünkü amelenin iş 
günü 2")( tir. 30 gün esas alındığı takdirde beş 
^üıı için ameleye tevdi edilmiş bir para mevcut 
olmamak itibariyle bundan bir geçim indirimi 
mevzuubahis olamaz. Binaenaleyh, bu esas üze
rinden gidilmesi zaruridir. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) - • 30 
gün geçtiği takdirde ne olacak? 

BAŞKAK — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN --- Çokluk olmuştur. Müzakereye 
başlıyoruz. 

Sadık Al doğan. 
(îl. SADIK ALDOĞA.Y (Afyon Karahisar) 

—• Muhterem arkadaşlar, bu (îelir Yergisinde 
indirme hadleri 4 grupa ayrılmış. Birinci, 
ikinci ve üçüncü gruplar üzerinde benini söy-
liyeceğim bir şey yok. Yalnız bu kanunu, anla
dığıma göre Avrupa'daki tatbik edilen kanun-
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MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — 30 gün esası alındığı takdir
de işçilerin aleyhine ve diğer mükelleflerin lehi
ne bir netice verir. Bunun için 30 gün esasın
dan gitmek mahzurludur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin Yedinci Kurultayında ücretli 
hafta tatili prensip olarak kabul edilmiştir. Ay
nı Hükümetin Maliye Bakanı bu prensipi mu
vafık bulacaklaıdır. 30 gün esasının kabulü mu
vafık olsa gerektir. 

.MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Kurultayda böyle bir 
prensip kabul edildi ama, fiiliyatta henüz bu 
mevzu ele alınmamıştır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Tasarı mev
cuttur, Büyük Millet Meelisindedir. 30 günün 
kabulünü rica ediyorum. 

FAÎK KURDOfJLU (Manisa) — Basit bir su
al soracağını, yine vuzuh için. Burada ölüm, 
talâk ve sair sebeplerle ayrılmış olanlar da fiilen 
bekâr hükümlerine mi tâbidir? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocalei) — - Etendim, aşağıda gelecektir. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. 
Teneffüs için 15 dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

lardan almışlar; ve Avrupa'daki tatbik edilen 
kanunlardan aldıkları için, Avrupa'daki aile 
mefhumu ile bizim memleketimizdeki aile mef
humu arasında, bizim anlayışımıza göre, büyük 
bir fark olduğunu unutmuşlardır. Bir Türk 
ailesini, Avrupa'lı aileden ayıran en esaslı, en 
bariz fark: Bizde aile fertleri arasındaki mânevi 
nescin çok kuvvetli ve Avrupa'da anlaşıldığın
dan daha geniştir. Meselâ: Orada bir büyük ana, 
bir babaanne, bunlarla pek o kadar çocukları 
ilgilenmezler. Bir misal olarak söyliyeceğim; 
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BAŞKAIT — Başkanvekiii Raif Karadeniz 

KÂTİPLER: Cenap Aksu (Kocaeli), Nainı Atalay (Çorum) 
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Versay'da; bir evde kiraca idim. Orada biı* aile 
vardı, bunların 80 yaşında bir babaanneleri 
vardı; o, kendi oturdukları evde oturmuyor! 
Kadının geliri falan da yok! Bir apartmanın 
en üst katında, çatı arasındaki bir yere bırak
mışlar! Pazar günleri lorunun evine gelir, ora
da bir parça torununun evinde, gelininin evinde 
oturtur! Biraz-karnını--.doyururlar! Biraz da, bir-
şeyler verirler; giderdi! Halbuki bizdeki aile 
telâkkisi bu mudur? Bir defa kendi kendimize 
şöyle düşünelim: Bir babaannemizi bırakacağız! 
Bilrftem bakılmaya muhtaç babamızı bıraka
cağız îllali, vakti yerinde ol mı yan annemizi dü-
şünmiye,ceğiz! Hiçbir geliri olmıyan bekâr kız-
kardeşimizi düşünmiyeeeğiz! Hayır efendim bu, 
Türk-,ailesinde yoktur, olamaz! Bizim ananemiz
de bu olamaz! Yoktur böyle hodgaınlık bizde! 

Bizi diğer milletlerden ayıran Türkün aile 
ocağı, aile mukaddesatına geniş mikyasta, bağ
lılığıdır. Yalnız karısını ve çocuklarını düşün
mek!.değil; muhtaç anasını, babasını, kardeşini 
kardeşinin torununu, ve kardeşinin oğlunu da 
düşünmek, mecburiyetindedir. Muhtaç, olan
lar. Tasavvur buyurunuz, mükellefin kardeşi 
öldü, bir çocuğu kaldı; kimsesi de yok, buna 
kim bakacak? Elbette ki, o bakacak, onu sü
ründürecek değilya! Bu, bizim ananemi
ze göre değildir, onu düşünmeye mecburuz. 
düşünmek mecburiyetindeyiz bunu. Binaenaleyh 
kısaca söylüyorum ve şöyle teklif ediyorum; 
dördüncü grupu şöyle yapalım; bir veya iki 
çocuğu olanlar ikinci gruptadırlar. Bunlara, üç 
lira veriyoruz, yevmiye üç lirayı kabul ediyo
ruz. iki çocuktan fazla olursa ve kanunen bak
makla mükellef olduğu ailesi de varsa yalnız, 
kanunen demiyorum, bizim ananemiz icabı, Tür
kün anlayışı bakımından, hepimizin içinde bir 
şey var; biliyoruz, alâkalıyız, bırakamayız. Öl
müş kardeşin muhtaç çocuğuna, bakmaya mec
buruz. Bizim türklüğümüz budur. 

Şöyle diyelim.; iki çocuktan fazla çocuğu 
olanlar ve bakmakla mükellef olduğu ailesin
den muhtaç olanların sayısına göre, her birine 
25 kuruş kabul edelim! Ama 5 olacakmış, fi ola
cakmış! Olsun efendim, ne yapalım, bunu yap
maya. mecburuz. Böyle hareket etmek hem sos
yal adaletin icabatmdandır, hem de Türk bü
yüklüğünün icabatmdandır. Bir işçi tasavvur 
ediniz! Ayda 200 lira alsın! Senede 2400 lira 
eder. Eabul buyurunuz ki, bu dördüncü grup-
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tandır yani: 1050 lirası vergiden muaf. O eriye 
kalan 1350 liradan % 15 alacağız. Yine o adam 
bize 150 - 200 lira vergi verecek. Tasavvur bu
yurunuz ki, bunun iki çocuğu değil, bir anası 
daha iki üç tane bakılmaya muhtaç ve hakika
ten nafakasını temin ettiği iki üç tane ailesi ef
radından insan vardır. Bir taraftan 2 çocuklu
nun mazhar olduğu muafiyet nerede? Böyle beş 
altı kişiye bakmak mecburiyetinde olan bir in
san nerede? Bu ikincisi emeğini kimler için sar-
fetmektedir? Onlar için de bir muafiyeti gerek 
içtimai adalet gerekse Türkün ananesi bakımın
dan burada düşünmek mecburiyetindeyiz. Biı-
teklif olmak üzere bakılmaya muhtaç olan her 
fert için 25 kuruşun kabul edilmesini arz ve 
tekin ediyorum! 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; içtimai icaplarla malî zaruretlerin 
çarpıştığı bir madde üzerindeyiz. Devletin müte
madiyen artma meylini gösteren ihtiyaçları kar
şısında, Hazinemizin pek ferah bir vaziyette bu
lunmadığı ve önümüzdeki seneler için de feraha 
kavuşacağına dair müspet delillerin ortada olma
dığı bir vakıadır. Bununla beraber başlamış olan 
ve şimdiden mutlu neticelerini göstermiş olan 
sosyal zihniyete bir parça daha yer vermek, bü
tün bu zaruretlere rağmen lüzumlu ve faideli 
görülmektedir. Bu lüzum üzerinde birkaç kelime 
söylemek istiyorum. Devletin bu hususta bir mik
tar daha fedakârlıklar yapmasını zaruri gösteren 
sebepler vardır. Evvelâ birçok memleketlerde 
tatbik edildiği hakle bizim bünyemize göre tat
biki daha hayli seneler gecikecek olan asgari üc
retler prensip ine gidemiyoruz. Eğer memlekette 
muayyen sâym muayyen bir geliri olsa o zaman 
belki geçim haddini indirmek için fazla hassasi
yet göstermeye lüzum kalmazdı. Fakat Devlet bu 
mükellefiyeti henüz üzerine alamamıştır. Ve ya
kında da alacak durumda olmıyacaktır. Bu, bir. 

İkincisi; Devlet, birçok taraflarda olduğunun 
aksine olarak, bizde kurulmuş olan sosyal sigor
talara bir payla iştirak etmemiştir. Halen işle
mekte olan kaza, analık ve sigortaları tamamen 
patron üzerine yüklenmiştir. Haber aldığımıza 
göre hazırlanmakta olan işçi emekliliği sigorta
sına da Devletin iştirak etmediği anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla da Devletin bu vergi bahsinde bu
nun karşılığı olarak bir miktar fedakârlık yap
ması mâkul ve mantıki görülmelidir. Tabiî mu
kayese caiz değil, onun için arzedecek değilim. 
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Ama bir fikir verme bakımından bir misal arzeî-
mekliğime müsaadenizi rica -edeceğim. Yalın/ 
Beveriç plânının tatbikatiyle ilgili olan İngiliz 
sigorta sisteminde Devletin payı vardır. Devletin 
bu sigorta sandığına her sene verdiği mikta'-
muayyen bir miktarda artmakladır. Bu ilk so
nede 100 milyon İngiliz lirasından başlamış ve 
birkaç sene içinde bu 500 milyon İngiliz lirasını 
çıkacaktır. Biz böyle bir rakanr peşinde asla ko
şanlayız ve bunu düşünemeyiz, Fakat bu sigor
taları kurmaklayız. Bunlara Devlet iştirak et
mediğine göre vergi babında bir az fedakârlık 
yapılması lüzum ve ihtiyacı vardır ve bu adalet 
icabıdır. 

Nihayet arkadaşlar, amelemiz iyi durumda 
değildir, refah değildir ve asgari refaha kavuş
muş delildir. Ve hayatını güçleştiren birtakım 
faktörlerle karşı karşıyadır. İler tarafta bili
yorsunuz ameleye ucuz mesken temini için ça
lışmaya başlamıştır, her tarafta amele için 
ucuz kantinler tesis edilmiştir, hulâsa birçok 
şeyler yapılmıştır. Fakat biz henüz bunları yap
mış değiliz. Ucuz ve sıhhi hayatın icabı olan 
birtakım şeyler vardır ki, biz, bunlardan ta
mamen mahrum bir vaziyetteyiz. Bu, amelemiz 
aleyhine işliyen durum ücretleri bir miktar da
ha artırmaya sevkeden âmillerden biridir. Ni
hayet biz Halk Partisi olarak, sosyal bir parti 
olarak bunu kuvvetle ele almak mecburiyetin
deyiz. Rakip partilerin de aynı şey programla
rında yer almış bulunmaktadır. Ve en son en-
dikasyon olarak da beynenmilel taahhütleri
mizin olduğunu hatırlatırım. Sanfransisko'da 
taahhüt ettiğimiz ve onu takip eden çalışma 
konferanslarında imza ettiğimiz taahhütlere 
göre işçinin hayat standardının mütemadiyen 
yükselen bir had dâhilinde artırılması taahhü
düne girmiş bulunuyoruz. 

Bütün bu zaruret ve icaplar, şüphesiz Ha
zinemizi bir tehlikeye düşürmemek kayıt ve 
şartı altında, İm malî sahada biraz daha feda
kârlık yapmak zorundayız. 

Ar,zu ettiğimiz seviyede tam geçim indirimi 
Maliyemizin bugünkü vaziyetine müessir olnıı-
yacağma göre hiç değilse bir buçuk liradan 
başlamış olan bekâr haddinin iki liradan başlı-
yarak ve diğer kademelerin de buna göre yeni
den bir nizam verilmesi faydalı olduğu gibi 
Büyük Millet Meclisine gelmiş olan Hafta Ta
tili Kanununun kanunlaşması aşağı yukarı mü-

1949 0 : 2 
karrer olduğuna göre bu hesaplarda 25-gün ye
rine tam ayın kabul edilmesi, şimdiden hesaba 
katılması ilerde bizi tadil edici kanunlar getir
memek bakımından faydalı görülmektedir. 

Bütün bunları arz edişim, sosyal düşünceli 
bir Maliye Bakanına malik olduğumuzdandır. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛS t ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar; Üstat, Sadi Irmak bu mevzu, etrafında da
ha esaslı tetkiklere dayanan noktai nazarlarını 
ifade buyurdular. Dâva, vergi mükellefiyetini 
vatandaşların ancak kabiliyet ve iktidarlariyle öl
çülmek olduğuna, bu da vatandaşların sağlık ve 
hayatının idamesi ile mümkün olduğuna göre, mut
lak olarak Gelir Vergisine tâbi kaldığımız insan
ların, evvelâ hakkı hayatını kabul ve bu hakkı 
hayatı hayat standardına göre ayarladıktan son
ra, vergi almak ciheti de bir hak bulunduğuna 
nazaran, geçim haddini esas olarak kabul etmek 
zaruridir. İşte bu sebepledir ki, iki sene evvel bu
na esas teşkil edebilecek bir kanun kabul ettik. 
O da işçi ücretlerinin - gündelikler, prim dâhil 
değil - yevmiye 200 kuruşa kadar olannıdan mut
lak olarak Kazanç, Buhran, muvazene vergilerin
den muaf tutulması hakkıdır. Yani onları bu ver
gilerden-muaf tutmak suretiyle o kanunla-asgari 
bir geçim haddi i âyin edilmiş bulundu. "Komis
yonda; da bunu arzetmiştim. Fakat hakikaten ar
kadaşların izah buyurdukları veçhile bütçenin 
durumu icabı 1,5 liraya indirilmesi sebebi ola
rak izah edilen noktalar varit olmakla beraber 
nihayet daha iki sene evvel kabul ettiğimiz bu ha
yat şartları karşısındaki asgari geçim haddi, ar
kadaşım Sadi Trmak'm da dediği gibi, hayat pa
halılığı değişmemiştir. Ayni kanuna mütenazır 
olacak şekilde yarımşar liranın ilâvesiyle ikiyi 
2,5; 3,5; 4,5 yapmak üzere bunu esas kabul eder
sek bu işin içinden çıkmaya hakkaniyete yakın bir 
ölçü bulmaya imkân hâsıl olur. Bu suretle çalışan 
sıhhi durumu yerinde ve memlekette iyi gelirli 
unsurların yetiştirileceğine eminim; Bekârı da 1,5 
tan ikiye çıkarmalıyız hem bu para ile geçimini 
temin edecek ve hem de evlenmeye bir hazırlık 
yapacaktır. O daha birçok müşküllerle karşı kar
sıyadır. Belki Hazinenin zararınadır. Fakat 1,5 
gün 2 ye çıkması, bir bekârın aile kurması, bir 
ailenin yaşaması, irtika eylemesi için elzemdir. 
Hakikaten çocuklularda, namütenahiye gidersek 
içinden çıkamayız, tahdit etmek, çerçevelemek 
lâzımdır. Fakat ikiden fazla çocukluları dört 1î 

325 — 



B : 69 13 . 4 
raya kadar çıkarırsak, nihayet 120 liradır, 1050 li
ra 1200 liraya çıkar, bu çerçeve içinde hareket 
edersek vatandaşa hakkı hayat tanınmış, vatan
daşın sıhhatini sağlamış, Sayın Sadi Irmak'm da 
buyurdukları gibi, sosyal sigortaları olmadığı, 
vatandaş öldüğü zaman geriye bıraktığı çocukları 
cemiyete ve cemaata emniyet edebilerek surette 
bir varlıkla karşılaşacak şekilde bırakmadığı için 
bir tadil yapmak faydalı olur. Bendeniz yarımşar 
lira zam suretiyle grupların ona göre tanzimi 
için bir önerge takdim ediyorum. Takdir Yüksek 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Kemal Turan. 
KEMAL TUliAN (İsparta) — Bu en az ge

çim için indirmesi ucu ucuna yapılmış hesapla
ra müstenit olmayı]) daha çok muayyen bir 
vergi muafiyeti vermek, bir ferahlık vermek, 
tamamen psikolojik bir mahiyette aile muhiti
ni vergi mükellefiyetinden korumak esasına 
müstenittir. Yoksa 1,5 lira ile, yahut 2,5 lira ile 
geçineceğini iddia etmiye imkân yoktur. An
cak bu şekilde konulan bir kaidede hakikaten 
Sayın Aldoğaıfm temas ettiği gibi bizim içtimai 
bünyemize uymıyan noktalar olursa bu psiko
lojik hadise umumi vicdanı rahatsız eder. Bu
nun bir misalini ar/edeceğim. 1683 sayılı Teka
üt Kanunu, (îarp kanunlarından alınarak ted
vin edildiği zaman muhtaç ana ve babayı hiç 
hesaba katmamıştı. Fakat hâdiseler getire ge
tire vaziyet öyle bir hale geldi ki ; Meclis yeni 
kanunlar koyarak muhtaç ana ve babayı dahi 
bu yetimlik hakkından istifade ettirmeyi kabul 
ettirdi. Bu bizim kendi ananemizin kanunlar 
üzerinde yaptığı tesirdir. Ben pek ileri gitmiye-
ceğim, fakat muhtaç ana, baba bahsinde Komis
yonun yeniden meseleyi, bu takrirler dolayı-
siyle, ele alacağını tahmin ediyorum, eğer bunu 
tekrar ele alırsa, muhtaç ana ve babayı da bu 
nrada düşünmesi lâzım gelir kanaatindeyim. 
Çünkü meselâ; tek basma bir adam tasavvur 
edelim ,fakat muhtaç anası beraberinde ise, onu 
bir evli adam gibi saymak tabiî olur veyahut 
hem anası ve hem de babası yanında ise, onu da 
evli ve bir çocuklu bir adam gibi saymak zaru
ridir. İşçinin veyahut bir vergi mükellefinin 
geçindirmeye mecbur olduğu kimseleri sayar
ken, daima vahit olarak, varsa muhtaç ana ve 
babayı da katmak mecburidir, zaruridir. Bunun 
fazla bir nispette muafiyeti yükselteceğini zan
netmiyorum. Ama bunu yapmadığımız takdir-
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de demin arzettiğim Emeklilik Kanununda ol
duğu gibi, ki 1683 sayılı Kanundur r birgün umu
mi vicdan ve bu Meclis, bu kanunu değiştirmeye 
bizi sevkedecektir. Bendeniz yalnız bu kadarını 
arzetmiş bulunuyorum. 

YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar; Bugün B. M. Meclisi
ni en ziyade alâkalandırmış bulunan bu mese
leyi, aynı şekilde komisyonda da müzakere eder
ken fikirler ve kanaatler aşağı yukarı iki müsa
vi grupa ayrılmış ve fakat pek az bir rey far-
kiyle bugün gördüğünüz tasarıdaki hadler tes-
bit edilmiştir. 

Hepimizin malûmudur ki, medeni memleket
lerde sosyal düşünceler ilerledikçe; bu şekildeki 
mükelleflerden Devlet bir varidat almak şöyle 
dursun kendi varidatından dahi bunlara muhte
lif şekillerde muavenet eder. Şömürlere yardım, 
hastalık, içtimai sigorta sandıklarına yardımlar 
gibi fedakârlıklar yapar. Tâyin edilen had bun
larla asla telif edilemez. Belki bir çoklarımızın 
tecrübesi vardır, sizlere bir misal olarak şunu 
arzedeceğim; Benim bir küçük çiftliğim vardır. 
Burada ayda. 60 lira vererek çalıştırdığım adam
lar vardır, ev parası vermezler, mahrukat, ten
virat, belediye parası vermezler ama aldıkları 60 
liradan ay nihayetinde on para artıramıyorlar. 
Bugün 45 veya 60 lira gibi geçinmesine bile me
dar olamıyacak para kazanan kimseleri bunun 
üzerinde kazandıkları gayet cüzi paralar için 
mükellefiyete tâbi tutmak Meclis içinde bulunan 
bütün partilerin bilhassa ekseriyet partisi ile 
içinde bulunduğum partinin müşterek bulundu
ğu sosyal adalet, mefhumuna tamamen tezat teş
kil eder. Bu itibarla biz, bu grupa dâhil olan 
işçilerin aldıkları yevmiyelerin birer lira artı
rılması suretiyle geçim hadlerinin tâyin edilme
sini teklif ediyoruz. Birçok şeylerde daima Av
rupa'da böyledir, diğer memleketlerde böyledir 
diye komisyon bizim mâruzâtımızı cevaplandırı
yor. Avrupa'da ve diğer memleektlerde geçim 
hadlerini tetkik buyurursanız vâsıl olacağınız 
netice bizimkilerin üstünde olduğudur. Birçok 
memleketlerde meselâ İngiltere'de senede geçim 
haddi olarak kabul edilen miktar 300 ingiliz li
rasını bulmaktadır. Mademki komisyon lehine 
olan işlerde Avrupa ve Amerika'daki mevzuatı 
burada ileri sürmektedir. Amerika* ve Avrupa-
yı göz önüne alacak olursak teklif ettiğimiz had-
din normalin çok dununda olduğunu görürüz. 
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Ancak, Maliyemizin durumu, daha Gelir 

Vergisinin memlekette lây ikiyle tatbika dahi 
başlanmamış olmasını şu dünyanın müşkül za
manında ihtiyaçlarımızın da fazlalığını göz önü
ne alarak, bugünkü tasarıda gösterilmiş olan 
hadlerin, birer lira daha ilavesi suretiyle tesbit 
edilmesini uygun buluyoruz. Eğer bu haller ol
mamış olsaydı, Gelir Vergisi diğer memleket
lerde olduğu gibi bütçenin % 70 - 75 ini temin 
edecek seviyeye gelmiş olsaydı o vakit bu had 
dahi çok az olurdu ve içtimai adalete tekabül 
etmezdi. 

Bu hususta hazırlamış olduğumuz bir takriri 
Makamı Riyasete takdim edeceğiz, bu takrire 
müzaheret buyuracağınızı ümit ediyoruz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; tesbit 
edilen hadler vatandaşın geçimi bakımından insa
nı düşündürüyar. 

1. — Gurup : Bekâr mükellefler : Günde 1.5 
lira. Bunun iki lira olması lâzımdır. 

2. — Gurup: Çocuksuz evli mükellefler: Gün
de 2,5 lira. Bunun üç lira olması lâzımdır. 

3. •—• Gurup : Bir veya iki çocuklu evli mükel
lefler : Günde 3 lira. Bunun da ötekilere nispetle 
iki misli olması lâzımdır. 

4. — Gurup : ikiden fazla çocuklu mükellef
ler : Günde 3,5 lira olarak kabul ediyor ki böyle 
bir mükellefin 4 lira kazandığını farzedelim bu
nun beş çocuğu ile nasıl geçinebileceğini insanı 
bir az düşündürebilir. 

Bula bula bulduk da bu ayardaki fakir, elinin 
emeğiyle, alnının terİ3rle geçinen ve bir nevi ce
miyet işleri yapan bu adamlardan mı vergi al
mayı düşündük ? Diye insanın aklına bir sual 
geliyor. 

Sonra bunun ölçüsünü nasıl koymuşlardır ? 
Bu geçim haddi yalnız gıda maddesi bakımından 
mıdır ? Bunların hiç konduraları, elbiseleri, şu 
veya bu ihtiyaçları yok mudur ? 

Benim kanaatimce bu çok düşündürücü bir 
meseledir. Devlet ve millet bu kadar bunaldı mı 
ki bu derecedeki fakirlerden vergi almaya kalkı
şılmıştır ? Ayıptır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, ben bu konuda 
konuşacak değildim. Ama komisyonun koyduğu 
miktar, hadler hakkında bâzı arkadaşlar, bilhassa 
son hatip, ayıp kelimesini dahi ifade etmek su
retiyle o kadar fena konuştular ki, bunu, Ko-
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misyon üyelerinin teessürle karşıladığını ifade 
etmek için söz aldım. 

Komisyondaki arkadaşların hiç birisi ne sos
yal adalet bakımından, ne memleketi tanıma 
bakımından, ne de memleketin fakir halkının 
geçimini bilme ve onlara yardım hisleri bakımın
dan hiçbir arkadaştan geri sayılamaz ve olamaz. 

Biz bu hükümleri koyarken, bilerek ve düşü
nerek koyduk. Bir kere asgari geçim indirimi 
dediğimiz bu indirimi, bir vergi muafiyet haddi 
olarak kabul etmek lâzımdır. Bunu, bâzıları kul
lanılan kelimeden yanlış bir istidlal ile daha çok 
başka mânada anlıyorlar. Meselâ bir tüccarın 
geçimi bir buçuk lira mı olur, diyorlar. 

Efendim; burada kimin ne kadarla geçine
bileceğini düşünmekten ziyade, sosyal adaleti 
temin etmek bakımından ve az kazançlar için 
ağır mükellefiyet yapmıyalım diye ne kadar 
vergi muaflığı yapalım diye düşünmek lâzımdır. 

Şimdi bir kimse bir buçuk lira ile geçinir, 
veya geçinmez, bunların münakaşasına girecek 
değilim. Ankara'da geçinmez, filân yerde geçi
nir. Veya falan vasıfta bir şahıs geçinir, 
su vasıfta bir şahıs geçinemez. Böyle bir had 
tâyin etmek imkânı var mı? Biz büyük şehir
de, kasabada veya köyde herkes hakkında tat
bik edilecek bir vergi muaflık haddi koymak
tayız. 

Şimdi arkadaşlar; sosyal adalet bakımından 
düşünülecek az kazançlardan az vergi almaktır. 
Bakınız, demin Maliye Bakanı arkadaşımız arz-
ettiler. Tarifenin ilk derecesinde alınacak yüzde 
15 vergi nispeti, bu muafiyet haddini kabul 
buyurduğunuz zaman, bir kısım mükellef
ler için yüzde üçe iniyor. İşte sosyal adalet 
diye mütalâa edilmesi gereken iş budur. 

ikinci derece evli ile bekâr arasında yaptı
ğımız bir farktır. Burada vergi muaflığı bir 
buçuk liradan iki buçuk liraya çıkmıştır. 

Demin Emin Soysal arkadaşımız bunu da 
tenkit ettiler. Bir kişi bir buçuk lira ile geçinir
ken iki kişi üç lirayı geçmemek icabeder dedi. 
Böyle şey olur mu? Bir, evli ailenin efradı bir 
tencereden yer, bir yerde yatar. Bir bekârın 
ayrı yerde yatması, ayrı yemesi ile vaziyeti 
masraf bakımından mukayese deilebilir mi? 
Eş için vergi muaflığı derhal bir lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Bâzı arkadaşlar, Kazanç Vergisinde işçi üc
retlerinde muaflık iki lira olarak kabul ediL 
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mistir, komisyon niçin bu miktarı kabul et
medi? buyurdular. Arkadaşlar biz bunu komis
yonda kabul ettiğimiz zaman Büyük Meclis 
işçi ücretlerinde Kazanç Vergisi mükellefiyetini 
kabul etmişti. Eğer hatırımda yanlış kalmışsa 
tashih buyurun. Kazanç Vergisinde iki lira 
muaflık haddi konuldu ama, iki çocuklu, üç ço
cuklu için de, aynı miktar kabul edildi. Biz ise 
bekâr, evli, az çocuklu, çok çocuklu için fark 
koyduk. Biz bekâr için 1,5 kabul ediyoruz, fa
kat iki çocuktan fazlası için de 3,5 lira kabul 
ediyoruz, bu farkı arkadaşlar az mı buluyorlar? 
îk i lira ile üç buçuk lira arasında aşağı yukarı 
iki misline yakin bir fark vardır. Şimdi 
içtimai adalet bakımından bizim az kazançlıları 
düşünmediğimizi, bunları nazara almadığını 
(ayıp) kelimesiyle dahi ifade etmekten cidden 
duyduğum teessürü ifade etmekte haklı olduğu
muzu bir daha belirtirim. 

Arkadaşıma, komisyon namına değil, şah
san şunu ifade etmek isterim. Bu işte yapaca
ğımız bir şey varsa memleketin nüfus siyaseti 
bakımından faydalı mütalâa ettiğim şey, üç ço
cuk için kabul ettiğimiz 3,5 lira haddin üstün
de 4,5, 6 çocuklu aileler için günde dört liralık 
bir muaflık haddi ihdas etmek suretiyle Hüse
yin Ulusoy'un söyediği muaddel şekliyle bir de
rece daha kabul etmeyi doğru bulurum. Ama 
kendilerinin istedikleri gibi her çocuk başına 
bunu yaptığımız takdirde tasarının sonundaki 
cetvellerin hesapları altından çıkamayız. Bu 
itibarla eğer Yüksek Heyet istiyorsa, bekârları 
himaye etmek yine, fazla çocuklular için bir 
derece daha ihdas edelim. 

Sonra bir nokta daha kaldı arkadaşlar. Bâzı 
hatipler, niye Türk Cemiyetinin ana, baba, kardeş, 
ahfat hakkındaki telâkkisini nazara almadınız 
dediler? Bunların hepsini tesbit ederken hem 
knunları hem vergi tekniğini göz önünde tutma
ya mecburuz. 

Kardeşine bakan mükellefi himaye edelim di
yen arkadaşlarla ben şahsan, ve şüphesiz, hepiniz, 
hiç biriniz müstesna olmamak üzere, hissen be
raber olabiliriz. Ancak, Medenî Kanunumuz da
hi hali refahta bulunmadıkça bir kimseye, kar
deşine nafaka vermesini tahmil etmemektedir; 
Şimdi bunun bizim cemiyetimizin Medeni Ka
nunun hükümlerine uygun olarak, ancak refah 
halinde olduğu takdirde bakacağı, bir şahsa, 
kardeşi için de asgari geçim indirimi kabul 
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edelim mi? Bu, zaruri ve doğru diye kabul edi
lemez. 

Bu teklifi yapanlar, indirimi muhtaç kar
deşler için yapıyorlar. Aşağıdaki maddelerde 
gördüğünüz, biz bu konuda muayyen, belirli 
kıstaslar kabul ettik. Bu belirli kıstasların şaş
maz kıstaslar olması tatbikat bakımından daha 
doğru olur. Muhtaç mıdır, değil midir, herkese 
göre telâkki tarzı başkadır. Bu halin tesbiti işi-
de ayrı bir meseledir. 

Bir kız kardeş, bir ana, baba veya dede için 
ihtiyaç bir kıstas olarak kabul edilecek olursa 
bunun tatbikatında müşküller çıkabilir. Biz 
evlâtlar için dahi muayyen bir yaş haddi kabul 
ettik. Muayyen bir yaş haddinden sonra evlâ
dın muhtaç olmasını dahi kabul etmedik. Şim
di vergi tekniği bakımından, tatbikat bakımın
dan bu müşkülâtı göz önünde tutmanızı rira edi
yorum. Bir muştaç kardeşe, bir muhtaç baba
ya geçim indirimi vereceksiniz, sorarım size, 30 
yaşım, 25 yaşını veya muayyen bir yaşı geçmiş 
evlâda vermiyecek misiniz? Vereceksiniz tabiî. 
Çünkü o muhtaç evlât anadan da babadan da, 
kardeşten de daha evvel gelir. Bu nereye gide
cek, bunu tatbikat bakımından mütalâa buyur
manızı rica ediyorum. Bu şekilde vergiyi ilâni-
haye çalışmıyacak evlâtlar için de, bir muaf
lık tenziline tâbi tutmak doğru olamaz. Bu 
sosyal adaletin; hayatın ve umumi kanunları
mızın ahengine ve malî vaziyetin icaplarına da 
uygun olarak mütalâa edilmesi icap eder. îşi 
böyle mütalâa etmenizi rice ederim. Komisyon 
arkadaşlarınızın da gönülleri elbette bundan 
çok daha ileriye gitmek istemekle beraber, za
ruret icabı olarak, bu hadlerde kaldık arkadaş
lar. Onun için ayıp bir şey işlemediğimizi bir 
kere daha arzetmek isterim. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Sayın ar
kadaşlar, bu en az geçim, indirme faslmdaki ra
kamlar, bugünkü hayat pahalılığı karşısında 
sembolik mahiyeti haiz olmaktan başka bir manâ 
ifade etmezler. Hükümet, İngiltere'de mer'i 
olan încome Taxe Kanununun kabulünü 
derpiş ettiği zaman, en az geçinme esasını dahi 
kabul etmek zaruretinde bulunmuştur. Bu Gelir 
Vergisi Kanunu güya adaleti temin etmek mak-
sadiyle huzurunuza takdim edilmiştir. Fakat se
nede 50 bin lira temettü temin eden bir müesse
seye, o temettüün 900 lirasını vergiden istisna 



t : 69 13.4 
etmekle ne adalete hizmet etmiş ve ne de o mü
esseseye hayırlı bir iş yapmış oluruz. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Müessese mevzuu bahis de
ğildi?. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Müessese 
değil de tüccar. Fakat yevmiye 4 lira kazanan iş
çiye böyle bir istisna yapmak tabiîdir ki, o amele 
için büyük bir kıymet ve mâna ifade eder. Bi
naenaleyh bu adaletsizliği bertaraf etmek iste
mekle yeni bir adaletsizlik vücuda getirmiş olu
ruz. Eğer hakikaten bu bendin başında kullandı
ğımız tâbirlerin ifada ettiği mânayı istihsal et
mek istersek yani en az geçim için bir indirme ka
bul edersek o indirmeyi geliri mahdut olan kimse
lere teşmil edelim ve bu suretle 50 bin lira temet
tü temin eden bir zata o temettüün bin lirasını 
vergiden istisna edeceğimize hiç olmazsa basit 
bir geçimi olan ve ailesi kesir olan işçinin vergisi
ni tenkis edelim. 

Binaenaleyh teklifim şudur : Temettüü mu
ayyen bir rakamı tecavüz eden mükelleflere böy
le bir istisna yapmıyalım., onlardan temin edile
cek farkı; geliri mahdut kimselerin kazancından 
indirelim. 

SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) — 
Münir Birsel arkadaşımız benim teklifim üzerin
de de mütalâada bulundular; ve benim düşün
düğüm ve Heyeti Umumiyenizin de pekâlâ iş
tirak ettiğiniz şeylerin Komisyonda düşündük
lerini söylediler. Ve « bu işi bu kadar çok ge
nişletirseniz bunu nasıl yaparız? Şöyle olur, böy
le olur, işin içerisinden çıkamayız!» dediler. Son
ra bunları nasıl anlıyacağız? 

İyi ama efendim, 30. maddede şu var: « Ge
lir Vergisinde ailenin durumu esastır ». Yani: 
Biz, ailenin durumunu tetkik ile mükellefiz. Biz, 
medeniyet iddiasmdayız! Demokrasi hüküm sü
ren bir yerde medeni bir cemiyet, bir evde kaç 
kişi vardır? Geliri nedir? İçinde alili var mıdır? 
Bütün aile fertlerinin medeni halini, hepsini, ce
miyet bilmeye mecburdur. 

Bugünkü cemiyet, bugünkü Devlet mefhumu 
budur. « Bunu bilemeyiz! Yapamayız! Yoktur, 
olacaktır! Herşeyi Devlet ve cemiyet bilecektir! 
Bir ailenin içinde ne var? Hepsini bileceğiz! Ya
pamıyoruz, bu, olmaz! Yapamayız deyince çe
kilmek lâzımdır. (Soldan, sen de yapamazsın ses
leri). Yani : Bunlar mülâhaza değildir! 
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Sayın Münir Birsel arkadaşımız vâki oîaıi 

tekliflere tahammül edemiyorlar! 
MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Öyle şey yok! 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ma

demki münakaşa edeceğiz, ben de söylüyorum. 
diyorlar ki, Kanunu Medenimizde vardır. On
lar benden daha iyi bilirler! Fakat ben de diyo
rum ki, teklifimiz muhtaç olanlaradır. Muhtaç 
olmıyan ana, babaya ne münasebet! Parası var
dır, o bana baksın! Ben ona niçin bakacağım? 
Parası var, pulu var! 0 bana baksın! Ben ne diye 
bakayım. Biz muhtaç olandan bahsediyoruz. Bir 
ailenin içinde muhtaç ana, baba veya kocası öl
müş kardeş vardır. Onlara baksın istiyoruz. Biz 
sosyal bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Gelir az ge
lir buyurdular, ister az gelsin, ister çok gelsin! 
Biz gelirin gelmesinde değil, gelirin kıymetinde-
yiz! Gelirin azalması bizi ilgilendirmez. 

Biz ferdin gelişip yükselmesini, mesut ol
masını istiyoruz; ondan sonra vergiye^sıra ge
lir. Vergi az gelecek diye Türk'ün muhtaç ol
duğu şeyi asla ve asla ihmal edemeyiz, sosyal 
adalet bunu icabettirir. Bugünkü Devlet te
lâkkisi de budur. 

Hattâ daha ileri gideceğim! Bugün arkadaş
lar; başınızı ağrıtmayım; bu sosyal işler asis-
tans diye medeni memleketlerde, İngiltere'de 
bugün neler oluyor? Fransa'da neler oluyot'? 
İngiltere'de ne oldu? 3 - 4 seneden beri, işçi 
Partisi iktidara geldiğinden beri ingiltere'de 
sosyal ne kadar büyük inküâplar var? Biz bun
lara gözümüzü kapıyarak evvelden beri alıştı
ğımız şeylerde devam edelim! bu, olmaz! Ben
denizin teklifim gayet mütevazıanedir. 

Birinci gruptan bir şey istemedim, ikinci 
gruptan bir şey istemedim, üçüacü grupta bir 
şey istemedim. Fakat dördüncüye geldiğimiz 
zaman, dedim ki, hiç olmazsa muhtaç olan in
sanları ve mükellefin bakmaya mecbur olduğu 
şeyleri düşünelim! dedim. Hemen, birden bire 
100 milyon eder, bilmem 200 milyon eder. Efen
dim, isterse 500 milyon etsin! Biz bu vergiyi 
vatandaş için almıyor muyuz? Bu vergiden va
tandaş faydalanacak değil mi? Vergiyi niçin 
alırız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, hakikaten muh
terem heyetinizden özür dilerim. Ben hiçbir 
noktai nazarda inatçı ve ısrarcı değilim. Ama 
ben huzurunuzda Komisyonu teşkil eden arka-
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d aşların noktai nazarını arz ve izahla mükellef 
olarak geliyorum. Bizim Komisyonumuzun es
babı mucibesini izah ettim, yoksa ille bunu ya
pacaksınız diye hiçbir zaman ısrar etmedim, bu 
benim ağzımdan çıkmaz, böyle bir şey olur mu? 
Söylenenler meyamnda şunu yapmadın, bunu 
yapmadın, bundan başka bir de ayıp diye söy
lenirse ve ben de buna Komisyon namına itiraz 
etmezsem ne der arkadaşlar bana? 

Aldoğan arkadaşıma şunu söyliyeyim ki ai
le reisliği ve aile mükellefiyetine ait beyanna
me işini burada mütalâa etmeleri, kendi noktai 
nazarları aleyhine çıkar. 

Aile reisi beyannamesinde yalnız karı ve ço
cukların geliri nazarı itibara alınmıştır. Eğer 
kendisinin buyurdukları gibi aile reisliği tâbiri, 
söyledikleri şekilde alınırsa vaziyet çok geniş
ler, yeğenlerin, kardeşlerin gelirleri de o be
yanname içine alınmak lâzımgelir. Bakınız ken
dileri de olmaz diye işaret buyuruyorlar, biz 
bu aile reisi işini ayrı bir noktadan mütalâa 
ederek hüküm getirmiş bulunuyoruz. Bu nok
tadan yanılan bendeniz değilim. 

Yine Aldoğan arkadaşım buyurdular ki, bu 
neye mal olursa olsun böyle bir fedakârlığa gi
delim. 

Efendim; neye mal olursa olsun, 50 milyon 
olsun, 500 milyon olsun; bu da bir mütalâadır. 
Ama kabul buyurunuz ki, biz Devletin idaresi 
için bir kanun koyuyoruz. Devlet idaresi için 
kanun vaz ederken, o Devletin idaresini temin 
edecek gelirleri de göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. Vergi vermek elbet bir fe
dakârlıktır. Bunu temin etmeye çalışırken, va
tandaşlara şunu yapalım, bunu yapalım, bunlar 
yüz milyonlara varsın düşünmiyelim denirse 
benden izce bu Devlet idaresi icapları ile kabili te
lif bir mütalâa olmaz. Devleti idare için kanun 
koyanlar Devletin idaresi için muktazi masrafları 
vatandaşların gelirleriyle mütenasip ekildc al
mak suretiyle içtimai adaleti temin .erler. 

Arkadaşlar; burada daima işe' .uevzuubahis 
edilmektedir. Yüksek malûmunuzuur ki, biz iş
çiler için mümkün mertebe kolaylıklar temin et
meye çalıştık, fakat takdir edersiniz ki, bunları 
ancak imkân nispetinde yapmaya çalışmaktayız. 

.Meselâ bakınız; işçiye iş yerinde verilen ye
meyi ücret saymadık, vergiden muaf tutmakta
yız, işçiye mesken muafiyeti kabul ettik, başka 
hiç kimseye bunları kabul etmediğimiz halde. 
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îşçi sigorta ücretinin vergi matrahından indiril
mesini de kaimi ettik. Zannediyorum ki, işçi 
bahsinde biz de mümkün olduğu kadar ayrı ayrı 
birtakım kolaylıkları nazara almak yoluna git
tik. Ancak umumiyet kaidesine, vergi nispet
lerini falan suni' için şöyledir diye bir tefrik ya
pamayız. Sayın arkadaşım Salamon Adato, ondan 
evvel de Sayın Adnan Adıvar buyurdular ki, bir 
kısım mükellefler için vergi nispetini bir derece
ye kadar indirelim. Bizim sıkıntımız Adnan 
Adıvar'm söylediği mahrutun, yine kendisinin 
dediği gibi kaidesinde geniş olmasındadır. Bu 
mahrutun kaidesi bu kadar geniş olmayıp yük
seldiği yani üstü fazla olsa*idi vergiyi de kolay
lıkla ve çok olarak yukardan almak kabil olurdu. 

SIRRI İ ÇÖZ (Yozgad) — Ozaman üstüvane 
ol unlu. 

OLOİCİ KOALİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Biz üstüvaneye değil 
malıruta razıyız ama bu kadar yaygın mahru
tun içinde demin Maliye Bakanı arkadaşımın da 
söylediği gibi vergiden istisna ettiğimiz gelir 
380 milyondur. Bu gelirden vergi almıyacağız. 

Şimdi ben yine tekrar şunu arzediyorum. 
Ben münhasıran Komisyonun esbabı mucibesini 
arzediyorum, şahsi mütalâamı da ayrıca ifade 
ettim. Ben beşinci bir derecenin daha ilâve edil
mesinde memleketin nüfus siyaseti için hayır var
dır diye kabul ederim. Ama bu, Komisyonun 
noktai nazarı değildir; Komisyon hakikaten işçi
leri düşündü, muhtelif yerlerde düşündü. 

Bekârlarla evliler arasında mâkul ve mantı
ki bir fark kabul ettik, i ler çocuk için, istisgar 
ediliriiyecek, küçük görülmiyecek miktarlarda 
indirim kabul ettik. Komisyonun takdiri budur. 
Bundan ötesini takdir size aittir. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımızın mütalâalarına 
iştirak etmeyiz. Biz her tarafını düşündüğümü
zü zannederek ve takdirimizi kullanarak huzuru
nuza geldik. 

AHMET KEMAL SİLİVRlLİ (İstanbul) — 
Bir sual. 

Ana baba ve evlâtlardan teşekkül eden bir 
ailede1 ana baba dar gelirli ise, bunları fakir 
adam mı saymak lâzımdır ki, hiç nazara alınma
mıştır .' Ana ve baha da o evlâdı yetiştiren bir 
ailenin reisidir. 

(İKOİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Bu şekilde bir tavsif tarzını 

— 330 — 



6 : 69 13. 
anlamıyorum, biz ana ve babayı ne köhne telâkki 
etmişizdir ne de böyle düşünmüşüzdür. 

AHMET KEMAL SlLİYRlLt (İstanbul) - • 
O halde niçin nazara alınmamış l 

GEGİGİ KOMİSYON BAKKAM MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Riea ederim, sözümü kesme
yin ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Böyle 
köhne ve saire diye isnatlarda bulunmıyarak, 
konuşursanız mütekabil hürmetle münakaşa ede
biliriz. 

Bir aile reisliğinden bahsederken aile mefhu
munu aile mükellefiyeti beyannamesi bakımın
dan ana, baba ve çocuklara hasr ettiğimizi ve 
yalnız bunların gelirinin bir arada toplu olarak 
gösterilmesi esas olarak aldığımızı izah ettim ve 
bunun içinde aile reisinin ana babası ile kardeş, 
yeğen, amcazadelerin mevzubahis olmadığını söy
ledim. 

Bu iş aile reislerinin beyan edeceği ve vere
ceği beyannamelerdeki gelirin izahına aittir. Si
zin verdiğiniz mâna ve sıfatın bu şekilde atfedil
mesi için bir sebep var mı i 

BAŞKAN Ömer Asım Aksoy sualinizi so
runuz. 

ÖMER ASIM AKSOY (Gazianteb) — Efen
dim, burada en az geçim indirme tâbirinin bir 
takım yanlış mânalara çekildiği görülüyor, bü
tün mükellefler bunu en az geçim tâyin eden bir 
had olarak telâkki edecekler. Acaba Komisyon, 
gerek bu başlığı ve gerek madde içerisindeki bu 
tâbiri « geçime yardım indirimi » olarak tashih 
etmezler mi ? Bu takdirde bu gibi yanlış mâna
lara çekilmiyeceğini zannediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Tâbirin tevlit ettiği te
sirler bahsinde arkadaşınım yerden göğe kadar 
hakkı vardır. Meselâ bir tüccar geliyor, efendim 
benim asgari geçimim bu mu ? Bir avukat geli
yor, aynı suali soruyor. Biz terimde ısrar etme
yiz. Buna, yani vergi muaflığı da denilebilir. 
Fakat bâzı memleketlerde kullanılmış bir terim 
olarak aldık. Emir buyurursanız başka bir tarza 
koruz. Bu indirim hadleri her zaman, her mem
lekette değişmiştir. Meselâ İngiltere'de harbden 
evvel daha fazla olan asgari geçim indirimi, 
harbde daha az bir miktara inmiştir. Bunu her 
zaman azaltmak veya çoğaltmak mümkündür, ve 
hattâ lâzımdır. Bilhassa ilk yıllarda Gelir Vergi
sinin varidatı endişe vermiyecek şekilde tecelli 
ettikten sonra, tatbikat iyi neticeler vermiye baş-
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ladıktan sonra bunu artırmamak için bir sebep* 
yok, diye düşünürüm. Bugün Kazanç Yergi
sinde bu indirimi yapıyor musunuz i Yaymıyo
ruz. Bugün işçiden gündelik iki liradan vergi al
mıyoruz, memurdan alıyoruz. Bugün yapmadığı
mız bir genişliği biz şimdi yapmak istiyoruz. İn
şallah Gelir Vergisinin tatbikatından ferahlık 
görürsek o vakit geçini haddini artırırız. 

Tam olarak ifade edebilmek için şunu söyli-
yeyim : Memlekette hakikaten âdilâne bir vergi 
tevezzüü yapacağız. Ama birdenbire büyük ge
nişlik yapmak mümkün olamaz. Bu büyük geniş
liği birden yapmadan genişliği kademeli yap
mak mümkündür. Bu itibarla bu miktar bugün 
az görülüyor ama, hayat şartlarımız, hayat stan
dartlarımız daha yükselecek, köylümüzün ihti
yaçları daha çok ve çeşitli olacak, o takdirde 
malî imkânlarımız da genişliyecek ve geçim in
dirimi haddi daha fazla artırılacaktır. 

Bu genişliği derece derece sağlamak zaru
ridir. 

AHMED VEZİROĞLL (Ai'yon Karahisar) 
—• Efendi; demin sayın Komisyon Başkanı ce
vap verirken; bekâr bir mükellefin bakmaya 
mecbur olduğu yakın akrabalarının tesbitinde 
güçlük hâsıl olacağını belirttiler. Bu gibilerin 
belediyeden alacağı vesika ile tesbitine imkân 
olmakla beraber kaldı ki mahkeme karariyle 
tâyin edilen nafakalar da vardır. Bunlar hak
kında da Komisyon Başkanının bizi tenvir etme
sini riea ediyorum. 

DıvFUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; vergi tarhında çocuk adedinin esas 
alınması çok şayanı şükrandır. Yalnız 32 ııci 
maddede gördüğüm bir noksanlığı kısmen gide
rir ümidiyle bir teklif yapacağım. Komisyon 
reisi arkadaşımda bu kanaatimi teyit etti. Tekli
fim şudur: 'Grup 5 diye bir fıkranın ilâvesini ri
ca edeceğim. «4 ve daha fazla çocuklu mükel
lefler, günde 4 lira, ayda 12ü ve senede 1440 li
ra» şeklinde kabul edilişe çocuk bakımı ve ge
çimi için çok faydalı olacaktır. Kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN —• Önergeler vardır, hepsini bir
den okutacağım. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Maruzatıma cevap verilmedi. 

KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Biz, mahkemeye giden insanlara bir 

, istisnaiyet ve mahkemeye gitmeden vicdanî va. 
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zifelerini yapan insanlara başka bir muamele 
yapmayı düşünmüyoruz. Biz vatandaşların hepsi
nin, sosyal icapları mahkeme yoluna muhtaç ol
madan yapacağı esasını düşünerek hüküm koy
duk. 

8 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzolunduğu üzere (32) nci madde
nin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulünü teklif 
ederiz : 

Otuz ikinci madde — Aşağıda yazılı hadleri 
aşmıyan gelirler vergiye tâbi tutulmaz. 

I - Grup - Bekâr mükellefler : Günde 1,5 li
ra, ayda 37,5 lira, senede 450 lira, 

I I - Grup - Çocuksuz evli mükellefler günde 
2,5 lira, ayda 62,5 lira, senede 750 lira. 

III - Grup - Bir veya iki çocuklu evli mükel
lefler : Günde 3 lira, ayda 75 lira, senede 900 
lira; 

IV - Grup - ikiden fazla her çocuk için (900) 
liraya ayrıca (100) lira eklenerek ona göre indir
me yapılır. 

V - Grup - Emekli, dul, yetim aylığı alanlar
da yukardaki gruplarda gösterilen indirmelere 
yüide elli daha eklenir. 
Niğde Niğde Konya 

V.İ3arıdal Hüseyin Ulusoy Mitat Şakir Altan 
Yozgad Denizli Trabzon 

Fahri Akgöl K. öncel R. Tarakçıoğhı 
Trabzon Trabzon Mardin 

A. Sarıalioğlu H. Orhon M. Kâmil Boran 
Denizli 

N. Küçüka 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci madenin şifahen arzettiğimiz veçhile 

aşağıdaki şekilde tashihini teklif ediyoruz: 
Sinob Milletvekili Afyon Karahisar Milletvekili 

Enver Kök Ş. Lâçin 
I - Bekâr mükellefler : Günde 2 lira, ayda 

60 lira, seneed 720 lira. 
II - Çcuksuz evli mükellefler, günde 3 lira, 

ayda 90 lira, senede 1 080 lira; 
III - Bir veya iki çocuklu evli mükellefler : 

günde 3,5 lira ayda 105 lira, senede 1 260 lira; 
IV - ikiden fazla çocuklu mükellefler : Gün

de 4 lira, ayda 120 lira, senede 1 640 lira. 
Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri 

aştığı takdirde, gelirin bu kısımlarından vergi 
alınmaz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzetiğim sebeplere binaen, indirme 
yapılırken 32 nci maddedekilerden başka mükel
lefin: J 

A) 18 yaşını doldurmasına rağmen evlen-
miyen veya dul kalıp da yanma sığman geliri 
olmıyan kızlarının; 

B) Bakımsız ve yetim kalıp yanma aldığı 
geliri olmıyan torunlarının; 

C) Birlikte yaşadıkları gelirleri olmıyan 
ihtiyar ana ve babalarının, indirmede nazara 
alınmasını ve 32, 33, 34 ncü maddelerin buna 
göre tanzim edilmek üzere Komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Şükrü Süer 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddenin 1, 2, 3, ve 4 ncü grupların

daki gündelik indirmelerin aylık hesaplarmda 
25 gün yerine 30 günün esas olarak kabulünü 
ve yıllık indirme miktarlarının da bu esasa göre 
tesbit 'olunarak maddenin ona göre değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Vehbi Sandal 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden gruplardaki 

günlük indirme miktarlarına daha « ellişer » ku
ruşun ilâvesi ile (2), (3), (3,5) ve (4) lira üze
rinden hesabını ve aylık ve seneliğin de bu mik
tarlardan hareketle t esintini teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

Yüksek Başkanlığa 
Otuz ikinci maddedeki gruplarda « Mükelle

fin geçindirmeye mecbur olduğu muhtaç ana, ba
banın » hesaba katılmasının nazara alınmasını 
rica ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim veçhile, Gelir Vergisinin 

otuzuncu maddesinin IV - Grup bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

(İkiden fazla beher çocuk ile, mükellefin ka
nunen kendilerine nafaka vermeye mecbur ol-
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duğu beher kişi için günde 25 kuruş) 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Gl. Sadık Aldoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı 32 nci 

maddede mevcut en az geçim indirimi hadleri
ne, günde birer lira daha ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Kütahya Muğla 
M .Alakant A. Gürsoy N. özsaıı 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki üçüncü grupun aşağıdaki şekilde 

tadilini teklif ederim. 
Yozgad 

Sırrı Içöz 
Grup III : Birden fazla çocuğu olanlardan 

beher çocuk için günde bir lira. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Ben Hüseyin Ulu
soy'un fikrine iştirak ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
32 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde ta

dilini rica ederim: 
32 nci madde: Aşağıda yazılı hadleri aşını-

yan gelirler vergiye tâbi tutulmaz. 
I - Grup - Çocuksuz evli mükellefler; 
Günde dört lira, ayda 120, senede 1440; 
II - Grup - Bir veya iki çocuklu mükel

lefler günde 5 lira, ayda 150, senede 1800; 
III - ikiden fazla çocuklu mükellefler gün

de 8, ayda 240, senede 2880 lira; 
Senede 1500 liradan fazla Gelir Vergisi ödi-

yen mükellef bu indirmeden istifade edemez. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Aclato 

Sayın Başkanlığa 
32 nci maddenin 4 ncü fıkrasından sonra. 
5. Grup - 4 ve daha fazla çocuklu mükellef

ler; günde 4 lira, ayda 120 lira, senede 1440 lira 
şeklinde tadilini teklif ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Dr. Fuad Um ay 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (izmir) — Efendim, kamisyon arka-
daşlariyle şimdi konuştum, demin arzettiğimiz 
Hüseyin Ulusoy'un teklifinin muadilidir. Yani 
o kısımda Hüseyin Ulusoy'un teklifi bir de 
Hulusi Oral'ın yarımşar lira ilâvesi hakkındaki 

. 1949 0 : 2 
teklifi, diğer noktalar hakkında Kamutay karat" 
ittihaz ettikten sonra bir daha düşünmeyi ve 
hesap etmeyi uygun gördük. Ana, baba, kardeş 
ve saire gibi akraba için geçim indirimi hak
kında Kamutay kanaatini izhar buyurduktan 
sonra çerçevemizi tâyin etmemiz imkânını bize 
vereceksiniz. Ozaman bu iki önergeyi komisyon 
alacak hesabını bir daha mütalâa edeceğiz. Ama 
öteki kısımlar hakkında Kamutayın noktai na
zarım bilmemizde ve bir hesaba varmamız'da 
fayda vardır. 

KEMAL TURAN (İsparta) —• Ben takririmi 
geri alıyorum. Mesele mevzuubahis olmuştur. 
Komisyon bunu konuşmuştur. 

BAŞKAN - - Komisyon bütün takrirleri mi 
istiyor? 

OEÇİCf KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (izmir) --• Hayır mevzuubahis edilen 
iki takriri. 

BAŞKAN — Hangi takriri oya sunacağım? 
Belli olursa sıra geldiği zaman muamele daha ba-
sitleşir. 

ŞAHIN LAÇlN (Afyon Karahisar) — Efen
dim. bizim teklif de Hulusi Oral arkadaşımızın 
teklifi ile hemahenktir; 

BAŞKAN — Sıra gelince. 
Şimdi bu verilen önergeler muhtelif mevzula

ra temas etmektedir. Bunları tensip buyurursa
nız üç grupa ayırmak mümkündür. 

Bunun birisi komisyonun getirmiş olduğu 
maddedeki en az geçim indirimini artırmıya ma
tuftur. Evvelâ bunu halledeceğiz. Bundan son
raki teklifler ailede dâhil olan muhtaç ana, baba 
ve saireye taallûk eden önergelerdir. Bir de bu
nu halledelim. 

Bir de üçüncü olmak üzere 25 gün esası üze
rinden değil, otuz gün esası üzerinden Vehbi Sa-
rıdal'ın bir önergesi vardır. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (izmir) — Müsaade ederseniz geçim 
indiriminde hesap edilecek miktarlar aile efra
dına ve gün esasına göre hesaba esas olabilir. 
Tensip buyurursanız evvelâ bu aile efradını, on
dan sonra da kaç. günün nazarı itibara alınacağı
nı tâyin edelim ve bunlar halledildikten sonra 
bir daha tetkikimizi yapalım. 

BAŞKAN — Evvelâ Vehbi Sarıdal'ın bir 
önergesi vardır. Bu ayrı tipte bir önergedir. Onu 
halledelim. 
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(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'm «25 

gün yerine 30 günün esas olarak alınması» hak
kındaki) 

BAŞKAN — Bu ayrı bir önergedir, ayrı bir 
prensipin kabulünü istihdaf etmektedir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar 
izahını istiyorlar. Müsaade buyurursanız bir iki 
kelime ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Bu talebiniz usule uygun de
ğildir, çünkü oylamaya geçilmiştir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
tasarıda 25 günlük ücretten bir indirme yapı
lıyor, bu müddetin mükellef lehine olmak üze
re 30 güne çıkarılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurduğunuz şudur : Bilfarz 
bekâr bir insan için 45 lira hesap edilmesi lâ-
zımgelirken tasarıya göre 37,5 lira oluyor, siz 
bunun 45 liraya çıkarılmasını istiyorsunuz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Evet. 
BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyunuza 

sunuyorum. 
Nazarı itiara alanlar, almıyanlar.. Nazarı 

itibara alınmıştır, Komisyona veriyoruz. 
(Sadık Aldoğan'm önergesi tekrar okundu) 
(Şükrü Süer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Arkadaşımız Şükrü Süer'in 

önergesi daha şümullüdür. Evvelâ onu oyunu
ma sunacağım. Kabul olunmadığı takdirde Al
doğan'm önei'gesini oyunuza sunacağım. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Ben de ona iştirak ediyorum. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bendenizin 
önergemi Kamutay büyük bir çoğunlukla tas
vip etti. Bu kabul mânasına mıdır? 

BAŞKAN — Nazarı itibara alınmış, nazarı 
dikkate almaya değer görmüş, Komisyon ince-
liyecektir. Mevcut esbabı mucibe dışında yeni 
esbabı mucibe ile eski noktai nazarlarında ısrar 
etmeye Komisyonun teamülen hakkı vardır. 
Şimdiye kadar muamele böyle cereyan etmiştir. 
Bu esbabı mucibeyi Kamutayın çoğunluğu ka
bul etmediği takdirde katî olarak kabul edil
miş sayılır. Teamül budur. 

Efendim, Şükrü Süer'in önergesine, Sadık 
Aldoğan arkadaşımız da iştirak ediyor. Aileye 
dâhil muhtaç, ana, baba, torunlar. Bu hususu 
da nazara almayı kabul buyurduğunuz takdir
de Komisyona vereceğim. 

Şükrü Süer ve Sadık Aldoğan arkadaşımızın 
önergelerini oyunuza sunuyorum. Nazarı itiba-
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re alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı itibare alın
mıştır. 

(Dr. Fuad Umay'm önergesi tekrar okun
du) 

(Vehbi Sandal ve arkadaşlarının önergesi 
teki ar okundu). 

GEÇlCl KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Bu önergenin Fuad 
Umay'm önergesiyle birlikte Komisyona veril
mesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyona veri.yoruz. 
Miktarlar hakkındaki önergeleri de Komisyon 

istiyeeek mi? En geniş teklifi yapan Salamon 
Aclato 'mm önergesidir. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Mütaaddit defa 
Kamutayın oyuna müracaat etmemek için mü
saade buyurulursa onları da alalım. 

BAKAŞN — Önergeleri Komisyona veriyo
ruz, tabiî madde de oyunuza sunulmıyacak, öner
gelerle beraber Komisyona verilecektir. 33 ncü 
maddeye geçiyoruz. 

Medeni hal esası 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci madde

de yazılı indirim hadlerinin tâyininde mükelle
fin, gelirin elde edildiği takvim yılı başındaki 
medeni hali ve aile durumu esastır. Şu kadar ki, 
takvim yılı içinde bu durumda mükellef lehine 
vııkııagelen değişiklikler ayrıca nazara alınır. 

En az geçim indiriminin tatbikmda, her ne 
suretle olursa olsun evlilik bağı kalkmış olanlar
dan : 

1. Çocuğu olmıyanlar I nci grupa; 
2. Bir çocuğu olanlar II nci grupa; 
3. İki veya üç çocuğu olanlar I I I ncü grupa; 
4. Üçten fazla çocuğu olanlar IV ncü grupa; 
O irerler. 
İkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her 

biri lıakkmda yukarıki esaslar, nafakasını temin 
ettikleri çocuk sayısına göre tatbik olunur. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
İtendeniz Komisyona verilen madde için arzede-
cekt'ı'm, benim teklifimin bir de ikinci kısmı var
dı, bâzılarının kaldırılması hakkında. 

BAŞKAN -— Önergeniz de dâhildir. Beraber 
Encümene verilmiştir. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Efendim, 
usul hakkında arzedeeeğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, 32 nci madde Ko-
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misyona alınınca bu madde de onunla ilgilidir, 
birlikte tetkiki için bunun da Komisyona veril
mesini rica -ediyoruz. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Ren de ay
nı şeyi arzedecektim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de, diğeriyle ilgili 
olduğu için Komisyon istiyor, usulen veriyoruz. 

Çocuk tâbiri 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki 

maddelerde sözü edilen çocuk tâbiri, mükellefle 
birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 
(Nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dâhil) 18 
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 
evlâtları (Evlât edinilenler dâhil) ifade eder. 

Daimî maluliyete duçar olduğu resmî bir has-
tahanenin heyeti sıhhiyesi raporiyle tevsik olu
nan muhtaç evlâtlar hakkında da yaş haddine 
bakılmaz. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Bu madde de 32 
nci madde ile alâkadardır. Bunun da Komisyo
na verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon alâkadar görmüyor. 
IIULÜSl ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar; bu madde ilerde gelecek olan bekâr vergi
siyle doğrudan doğruya alâkalı olduğu için 
ehemmiyetle üzerinde durmaya değer bir hük
mü ihtiva etmektedir. Hüküm şudur: «18 yaşı
nı veya tahsilde alup da 25 yaşını doldurmamış 
evlâtları» diyor. Halbuki 90 ncı maddede 25 ya
şma kadar Türkiye'de tahsilini bitirmiş ve on
dan sonra ihtisas için Avrupa veya Amerika'ya 
gidecek olanları da bekârlık zammına tâbi tut
muş oluyor. Bunun gibi muvazzaf askerlikte 
bulunanlar ve daha birçok evlenmiyenler, ka
dın, erkek hepsi 25 yaşından sonra vergiye tâ
bi tutulacağı için burada tahsilde bulunan ço
cukların durumunu 25 le tahdit ve takyit etmek 
suretiyle onlar için ihtisas yollarını kapamak 
değil bilâkis bu uğurda daha fazla masrafa gi
ren aileyi düşünmek ve evlâdını nereye gönde
rirse göndersin, böyle ihtisas için tahsile giden 
bekârların durumunu dikkate almak lâzımdır. 
Aksi görüş bunların bu yukardaki 32 nci mad
dedeki gruptan çıkarılmasını icabettirir, ki bu 
doğru olmaz kanaatindeyim. Çünkü bu durum
da olanların kendiliğinden aile camiasında na
fakası verilmekte, hattâ masraf yapılmaktadır. 
Bunun 32 nci maddeden çıkarılması doğru ol
maz. Onun için bendeniz maddede yalnız 90 ncı 
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maddeye taallûk eden ve komisyonda da üze
rinde durduğum bu noktayı müdafaa edebilmem 
ve Kamutayın da üzerinde durabilmesi için bu 
25 yaş kaydının çıkarılarak o fıkranın, 18 yaşı
nı doldurmuş olup da tahsile devam eden diye 
tasrihini 25 yaşla tahdit etmiyerek, tahsile de
vam ettiği müddetçe aile topluluğu içinde as
gari geçim haddi indiriminden istifade ettiril
mek cihetine gidilmesini arzediyorum. İlerde 
bekârlık vergisinde de bu esasın kabul edilmesi 
lâzımdır. Eğer heyeti celileniz bu bekâr çocuk
ları vergiden muaf tutmak istemez ve maddeyi 
aynen kabul etmek icabederse ilerde her 25 ya
şını doldurmuş tahsil çağındaki çocuklar ver
giye tâbi olacaklardır, ister Amerika'ya gitsin, 
ister, Avrupa'ya gitsin. 

Onun için tahsilde bulunanlar için 25 yaş 
diye takyit etmiyerek ve 18 yaşından itibaren 
tahsile devam edenlerin bu camiada kalmasını 
ve bu hesaba dâhil edilmesini, ikinci, üçüncü 
veya dördüncü grupta, hangisinde olursa olsun 
aile camiası içinde tutulması lâzımgeldiğini ar-
zediyor ve bir önerge takdim ediyorum, takdir 
yüksek heyetindir. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Efendim bu mad
de (Malûl çocukların yaş haddine bakılmaz) 
sarahatini koymuştur. Yaşını doldurup evlen-
miyen, evlenip de dul kalan kız çocukların na
zarı itibara alınmasını rica etmiştim, kabul 
edildi. Bu madenin 32 nci madde ile ilgisi oldu
ğu için 32 nci madde gelinciye kadar bu mad
denin de müzakeresinin tehirini rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Her muafiyetin, her istis
nanın bir haddi vardır. Tahsil denilen şey insa
nın ömrünün sonuna kadar yapabileceği bir 
şeydir. Bunun için de bir mektepte kaydı bulun
ması kâfi sayılabilir. Ama askerlikten istisna
da, vergiden istisnada bir mektepte kaydı bu
lunmakla temin edilen istisna ve muafiyetin bir 
zaman ile tahdidi icap eder. Binaenaleyh tahsil 
için bir istisna kabul ederken bunun bir haddi
ni yaş haddi ile tesbit etmek mecburiyeti aşi
kârdır. Biz bunu böyle mütalâa ettik. 

Şimdi; 18 yaşma gelip de evlenemiyen veya 
dul kalan bir evlât için muafiyet kabul edersek 
bundan birtakım mahzurlar çıkabilir. Eğer 18 
yaşma gelip de evlenemiyen kız çocuklarının 
aileleri refah içinde ise çalışmıyacaktır, çalış
mayınca anasının veya babasının vergi nispe-
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tinde onun için bir geçim indirimi tabiî ve doğ
ru sayılmamak lâzımgelir. Fakat aile fakir ise 
çalışacaktır, çalışınca da babası o çocuk için 
geçim indirimine tâbi olmıyacaktır. Esasen biz 

\ şehirler, köylerde 18 yaşından sonra eğer 
okumuyorsa geçimi de iyi değilse çalışmak mû
tattır. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Bu deminki ka
bul buyurulan takrirde 18 yaşını doldurup ev-
lenemiyen ve geliri olmıyan kız çocukları da 
dâhildir. Bu kabul edildi. Şimdi bunun hilâfına 
Komisyon Başkanının konuşmasını nasıl kabul 
edersiniz bilmem? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, arkadaşım af bu
yursunlar, bu yolda mâruzâtta bulunurken İç 
Tüzük hükümlerine tamamen riayet ediyorum. 
Bir madde hakkında konuşurken başka madde 
hakkında hükmü muhtevi takrir verilemez. Ve
rilse de nazarı dikkate alınmaz. Büyük Meclis 
o madde hakkında konuşurken o madde hüküm
leri hakkındaki takriri kabul etmiştir. Başka 
maddelere ait bir hüküm düşünmemiştir ve ko-
nuşulmamıştır. Ben şimdi konuşulan hüküm 
hakkında mâruzâtta bulunuyorum. 18 yaşına 
gelip de okumıyan çocuğun ailesi refahta ise vergi 
indirimi yapmamalısınız. Eğer refahta değil
se, yine vergi indirimi yapmamalıdır. Çünkü 
bu yaşta okumıyan bir çocuk çalışacaktır. Mem
leketin ve dünyanın âdeti 18 yaşma gelen insa
nın okumuyorsa çalışmasıdır. Biz ne çalışmama-
sini teşvik edeceğiz ve ne de lüzumsuz vergi mua
fiyeti kabul edeceğiz. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Bunu nereye ko
yacağız? Bir yere koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, teklifiniz yukardaki 
32 nci maddeye taallûk eden bir tekliftir. Yalnız 
18 yaşındaki çocuklar değil, ana, babalar da dâ
hildir, umumi surette, bu kabîl ailelor dâhil, 
bunlar için ne gibi indirim yapılacağına taallûk 
etmektedir. Bu maddenin muhtevası ise büsbü
tün başkadır. Onun için bu takririnizin bununla 
ilgisi yoktur. Bunda bir değişiklik yapılmasını 
istiyorsanız ayrıca önerge verirsiniz. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Hazırlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Başka bir önerge vardır, mad
deye taallûk eden. Onu okutuyorum. Arkadaşı
mızın da önergesi gelince okutacağım. 

4 .1949 O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden 34 ncü mad
denin. birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilen 
kabulünü teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
i Hulusi Oral 

(34) fıkra : 1. 
; Yakardaki maddelerde sözü edilen çocuk tâ-
j biri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef 
: tarafından bakılan ve 18 yaşını doldurmamış 

olanlarla 18 yaşını doldurmuş olup da tahsiline 
J devam eden (Evlât edilenler dâhil) çocukları ifa-
j de eder. 

BAŞKAN — Komisyon bu önerge hakkındaki 
noktai nazarını ifade etti, mesele anlaşıldı, ya
ni gayrimuayyen olarak, tahsile devam edenleri 
bırakmak istiyor arkadaşımız önergesinde, Ko
misyon ise bir had koyalım, diyor. 

Bu önergeyi şimdi yüksek oyunuza sunuyo
rum. Önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan-
lar... Önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Bşkanlığa 
34 ncü maddenin 1 nci fıkrasına 18 yaşını 

doldurmuş olup da evlenmiyen ve dul kalan muh
taç kız çocuklarının nazara alınmasını teklif, edi
yorum. 

Niğde Milletvekili 
Şükrü Süer 

BAŞKAN — 18 yaşma vâsıl olup da, evlen
miyen veya dul kalan muhtaç kız çocuklarının da 
bu ma-İdeye ilâvesi suretiyle bu şekilde bir tashih 
yapılması teklif ediliyor. 

32 nci maddede umumi mahiyette, aile içinde 
nazarı itibara alınması lâzımgelen efradın dü
şünülmesi için Komisyon o maddeyi Kamutaydan 
istemiştir. Bu önergede tasrihan 18 yaşını dol
duran kız çocuklar mevzuubahistir. Şimdi öner
geyi t u mânada olmak üzere Yüksek oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge nazarı itibara almmamıtşır. Maddeyi yüksek 
oyunuza arzediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Aile reisi esası 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İndirim yalnız 

aile reisi sıfatiyle vergiye tâbi tutulan mükellef
ler hakkında tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi karnesi esası 
OTUZ ALTINCI MADDE — İndirimden 

faydalanmak istiyenler, Vergi Usul Kanununun 
esasları dâhilinde vergi karnesi almak ve mu
hafaza etmek mecburiyetindedirler. 

Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf 
tutulmuş olanlardan karne aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İndirimin tatbik edilmiyeeeği gelirler 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muhtelif yer

lerden ücret alan hizmet erbabı için, indirim bun
lardan yalnız en yüksek olanına tatbik olunur. 
Hizmet erbabının vergi karnesi varsa, indirimin 
tatbik edileceği ücret bu karneyi muhafaza eden 
iş verenden aldığı ücrettir. 

En az geçim için indirim, dar mükellefiyete 
tâbi kimselere şâmil değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Üçüncü kısım 
Gelir unsurlarının tesbiti 

Birinci Bölüm 
Ticari kazanç 

Ticari kazancın tarifi 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her türlü 

ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ti
cari kazançtır. 

Maden ve taş ocaklarının işletilmesinden ve 
coberlik işinden mütevellit kazançlar da ticari 
kazanç sayılır. 

Kolektif şirketlerde ortakların, âdi ve es-
hamlı komandit şirketlerde komandite]erin şirket 
kârından aklıkları hisseler, şahsi ticari la.zanç 
hükmündedir. 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine ve bilanço veya işletme hesabı esasları
na göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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Bilanço esasında ticari kazancın tesbiti 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bilanço 
esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz serma
yenin hesap devresi sonunda ve başındaki kıy
metleri arasındaki müspet farktır. Bu devre 
zarfında sahip veya sahiplerce : 

1. İşletmeye ilâve olunan kıymetler bu fark
tan indirilir; 

2. İşletmeden çekilen kıymetler ise farka 
ilâve olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sı
rasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 41 ve 42 nci maddeleri 
hükümlerine riayet olunur. 

İratları vergiden müstesna menkul kıymetler 
bilançoya dâhil bulunduğu takdirde, bunların 
iradı tieari kazançtan indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Komisyonun 
bir noktayı tavzih etmesini rica edeceğim: 

39 ncu maddenin bilanço esasına göre ticari 
kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap devresi 
sonunda ve başındaki kıymetleri arasındaki müs
pet farktır, denildikten sonra 1, 2 diye iki fıkra
ya ayrılıyor. Evvelce Kazanç Vergisinde Mali
yenin koyduğu bir bilanço formülü vardı. Usul 
Kanununu henüz bilmediğimiz için böyle birşey 
orada da var mı, Yok mu?. Bilmiyorum. Belki ar
kadaşımın vereceği tafsilât bunu halleder. Fakat, 
ticari esaslar alındıktan ve bir bilançonun aktif, 
pasifteki farkm kazanç olduğunu söyledikten 
sonra ikinci fıkrada ise işletmeden çekilen kıy
metler farka ilâve olunur, diye kayıtlar var. 
Mümkün ise bunu bir misalle tavzih etsinler. 
Bunun tatbikatta yaratacağı ihtilâfları* önlemek 
için bir misal rica ediyorum. 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
RÎ^.SET. C İzmir) •— Zannederim bur tereddüdü 
mucip olmıyacak kadar açıktır. Madde (Bilanço 
esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sorma 
yenin hesap senesi başındaki ve sonundaki kıy
metleri arasındaki müspet farktır. Bu devre zar
fında sahip veya sahiplerce, işletmeye ilâve olu
nan kıymetler bu farktan indirilir, işletmeden çe
kiler kıymetler ise farka ilâve olunur..) demekte
dir öz sermayede sene başında ve sonundaki fark 
mademki vergiye mart ah oluyor, iş senesi içeri-
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sinde yani vergi devresi içerisinde teşebbüs 
sahibinin sene içinde teşebbüse yeniden koy
duğu veya teşebbüsten çektiği para veya kıy
met kâr olamaz. Meselâ bir teşebbüs sahibi yıl 
içinde teşebbüse sermayesine ilâveten on bin 
lira daha koysa bu kâr sayılamaz. Yine buna 
mukabil 50 bin lira sermayesi olan bir ticaret 
sahibi sene içinde teşebbüsten 20 bin lirasını 
çekmişse o da ziyan olarak telâkki edilmiyecek 
ve bu suretle matrahın tesbitinde sahipleri ta
rafından çekilen ve ilâve edilenler kâr ve zara
ra sayılmayacaktır. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Komisyon 
namına vâki bu izahattan bu tasarrufun ser
maye itibariyle olduğunu anlıyorum. Makine 
ve tesisatın buna şümulü olmadığı anlaşılıyor 
Hakikaten makine ve tesisata da teşmiledersek 
kendi tesisatını işletmekten onu bir parça mah
rum edeceğiz. Maamafih ben izahatlariyle ikti
fa etmekteyim. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 
(Devamla) — Müsaade buyurun. Ben de sizin 
bu izahatınızdan, tatbikat bakımından, endişe 
ediyorum. Teşebbüs sahibi tarafından, muka
bili bedeli alınmaksızın teşebbüse makineler ilâ
ve edildiği takdirde bu makinelerin kıymeti 
kadar bilançonun aktifindeki artma sebebiyle 
öz sermayede vâki olacak artma kâr olmıyacak 
ve vergi alınmıyaeaktır. Bunu da kabul etme
lisiniz. Çünkü leşebbüs sahibi teşebbüse para 
koyabileceği gibi, işletmeye, bedelini işletmeden 
çekmeden makine koyarsa, vergi memuru de
mesin ki, öz sermayenizde makine kıymeti 
kadar bir artış vardır, ondan vergi alacağım. 
Onun için sahipleri tarafından nakit gibi konan 
veya. çekilen bütün menkul kıymetler kâr ve za
rara müessir ol mı ya çaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey. 
Affedersiniz, ehemmiyeti dolayısiyle tek
rar istirham ediyorum. Bilanço mefhumu üze
rine mutabık kalırsak kâr, aktifle pasif müna
sebetleri arasındaki fark demektir. Bir adamın 
sermayesini çekmesi demek aktif ve pasife ak
seden bir harekettir ve yine bunun gibi yeni 
bir kıymet ilâvesi de aktif ve pasife akseder. 
Bundan dolayıdır ki, bir iki işaretli fıkraların 
ne maksatla ilâve edildiğini sordum. Böyle 
fıkralar Kazanç Vergisinde de vardı. Bunlardan 
doğan ihtilâfları arkadaşlarım bilirler. Vuzuh 
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peyda etmesi bakımından bunun izahını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — îzah ettiler. 
FAİK KURDOĞLU (Devamla) — izah et

mesi kâfi değildir. Hükümet izah etsin bu bir 
haşiv gibi geliyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Müsaade buyurun, nasıl 
haşiv olur. Sene başında bilançonun aktif ve 
pasifine göre bir öz sermaye mevcuttur. 

Sene sonunda bu öz sermayede işletmeden 
mütevellit bir artma vardır veya bir eksilme 
vardır. Bu vergi matrahıdır. Bir de bunun ha
ricinde yine elbette aktif ve pasife tesir ede
cek olan fakat sahibi tarafından makine olarak, 
para olarak işletmeye konan veya çekilen bir 
şey de olabilir. Ve bu sene sonunda öz ser
mayeyi artırmış veya eksiltmiş olur. Bu fark 
kâr veya zarar sayılmıyacak ve matraha mü
essir olmıyacak. Bu, birinci cümlenin neticei ta-
biiyesi. Başka türlü mütalâa edemiyorum. Biz 
burada mükellefi bir güçlük içinde bırakmamak 
için zaruri görmekteyiz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Tekrar hu
zurunuzu işgal ettiğim için müteessirim. Birinci 
maddede sât'i geliri esas olarak kabul ettik, bütün 
Gelir Vergisinin prensip i de bu. Bu mesele mev-
zuubahis olduğu zaman Komisyon namına söz 
söylemek salâhiyetini haiz olduğu Komisyonca 
teyit edilen Maliye Bakanı bunun bu fasılda 
mevcut olduğunu söyledi. Şimdi safi gelir tâbiri
nin, kanunlarda ve tatbikatta sarih mânasını 
göstermek lâzım. Safi gelir bilançosu sene sonun
da yapıldığına göre aktif ve pasif olarak girecek 
olan şeylerin inikasından elde edilen netice midir? 

Bu bakımdan bu iki fıkraya bir misal ilâvesi 
ile tavzih faydalı. 

BAŞKAN — Çıkarılması hakkında bir öner
geniz var mı ? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Verilen iza
hata göre... 

Bu izahatı kâfi görüyorum. 
BAŞKAN — O halde mesele yok. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İşletme hesabı esasında ticari kazancın tesbiti 
KIRKINCI MADDE — İşletme hesabı esa

sına göre ticari kazanç, bir hesap devresi içinde 
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peşin ve veresiye muamelelerden elde edilen ha- I 
sılat ile işletme için yapılan ve 41 nei maddede 
sayılan masraflar arasındaki müspet farktır. 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari 
kazancın bulunması için hesap devresi sonundaki 
emtia mevcudunun değeri hasılata, devre başın
daki emtia mevcudunun değeri ise masraflara 
ilâve olunur. 

GEÇÎüI KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim; burada ufak bir 
tabı hatası var. Yukardaki maddeye mütenazır 
olarak; 41 ve 42 nci madde demek lâzımdır. Ya
zılışta da 39 ncu madde ile 40 ncı maddedeki 
ahengi temin etmek için hükme bir şey ilâve et
meksizin yeni bir formül arzediyoruz, müsaade 
buyurursanız bu okunsun. 

BAŞKAN — Komisyonun verdiği maddeyi 
okutuyorum. I 

İşletme hesabı esasmda ticari kazancın tesbiti 
•KIRKINCI MADDE — İşletme hesabı esası

na göre ticari kazanç, bir hesap devresi için elde | 
edilen hasılat ile masraflar arasındaki müspet 
farktır. 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari 
kazancın bulunması için hesap devresi sonundaki 
emtia mevcudunun değeri hasılata, devre başın
daki emtia mevcudunun değeri ise masraflara j 
ilâve olunur. I 

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sı- j 
rasında vergi usul Kanununun değerlemeye ait ! 
hükümleri ile bu kanunun 41 ve 42 nci madde
leri hükümlerine riayet olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

I 

Safi kazanç \ 
KİRK BİRİNCİ MADDE — Safi kazancın ''. 

tesbit edilmesi için, aşağıdaki masrafların indi
rilmesi kabul edilir : | 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame et- ' 
tirilmesi için yapılması zaruri olan umumi mas
raflar; ! 

2. Müstahdem ve işçilerin iş yeriude veya iş 
yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate masrafları, 
tedavi ve ilâç masrafları, sigorta primleri ve te-
k&fft aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat 
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirket
lerine veya tekaüt ve yardım sandıklarına öden-
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miş olması ve tekaüt ve yardım sandıklarının 
tüzel kişiliği haiz bulunmaları sortiyle) 28 nci 
maddede yazılı giyim masrafları; 

3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelename
ye veya ilâma veya kanuni bir emre istinaden 
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

4. İşle alâkalı ve yapılan işin ehemmiyeti ve 
genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet mas-
masrafları (Seyahat maksadının gerektirdiği sü
reye maksur olmak şartiyle); 

5. İşte kullanılan taşıtların masrafları; 
6. İşletme ile alâkalı olmak şartiyle : Bina, 

Arazi, Muamele, İstihlâk vergileri, Damga ve Be
lediye resimleri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni 
vergi, resim ve harçlar; 

7. Vergi Usul Kanununun hükümleri daire
sinde ayrılan amortismanlar (İşletmede kullanı
lan ve kıymeti elli liraya kadar olan aletler ve 
demirbaşlar amortismana tâbi tutulmıyarak doğ
rudan doğruya masraf kaydolunabilir). 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar, safi kazancın tesbit edil
mesi için bu maddede yazılan masrafların indi
rilmesi kabul ediliyor. Berideniz bu maddeden 
sonraki hükümleri de tetkik ettim. Eğer gözüm
den kaçmadı ise, burada kaydı lâzımgelen (Meş
kûk alacaklar) yüksek malûmunuz olduğu gibi 
tahsili kabil olmıyan alacakların dahi bilançoda 
kâr ve zarar hesabının zimmetine kaydedilmesi 
lâzımdır. Buna dair bir işaret göremediğim için 
bendeniz şöyle teklif arzediyorıım. 

41 nci maddenin ikinci satırındaki « aşağıda
ki masrafların » cümlesinden sonra « ve meşkûk 
alacakların » cümlesinin ilâvesini yine aynı mad
denin 8 nci bendi olarak da şöyle bir fıkra ilâ
vesini rica ediyorum: « Meşkûk alacaklar hususi 
bir hesapta gösterilir, bir alacak ödenmesi lâzım 
geldiği tarihten ve vâdesi uzatılanlar da son vâde^ 
nin hitamı tarihinden itibaren en az üç yıl geç
miş iken tahsil edilmemiş bulunması halinde bu 
alacak meşkûk sayılır. Bu gibi alacaklar kâr ve 
zarar hesabında zarar kaydedilebilir. 

Sonradan tahsil edilenler tahsil edildiği yılın 
kâr ve zarar hesabının matlubunda kaydedilmek 
lâzımdır ». 

Bu arzettiğim fıkra halen mer'i olan Kazanç 
Vergisi Kanununda da nazara alınmıştır. Böy
le bir hüküm vardır. Bunun kabulünü rica edi
yorum. 
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RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Efendim bu 

maddede safi kazancın tesbit edilişinde malumu 
âliniz tüccar kredi ile iş yapar ve bankalardan 
kredi almak suretiyle sermayesini tezyit eder, 
arttırır ve bu şekilde ancak iş yapabilir. Şimdi 
gayrimenkul tesbitinde bankadan aldığı kredi
lerin faizi indiriliyor, burada indirilmiyor; bil
miyorum komisyon ne düşünür yani burada faiz
ler dâhil değildir. Bendeniz burada da indiril
mesi lâzımgelir kanaatindeyim. Bankadan para 
alıyor, fakat bunu faizle alıyor, her halde bu 
faizlerin de indirilmesi âdilâle bir iş olur. 

Komisyonun noktai nazarını öğrendikten 
sonra icabederse bu hususta bir de takrir tak
dim edeceğim. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; Veziroğlu arkada
şımızın mevzuubahis ettiği meşkûk alacaklar 
hakkında Vergi Usul Kanununda geniş mikyas
ta hükümler mevcuttur. Binaenaleyh ayrıca 
burada bir hüküm koymaya mahal yoktur. 

îkincisi; Recai Güreli arkadaşımızın temas 
ettiği sermaye meselesinde elbetteki kredi alan
ların verdiği faizler de umumi masraflar me
yamna girecektir. 

IÎAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Bir 
sual : Birinci bentte umumi masraflar tâbiri 
pek umumidir acaba kiralar da buraya dâhil 
midir? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Evet, kira, tenvir, telefon, 
ticari teamüle göre umumi masraflar meyanına 
girer. 

TTAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — (îşle 
ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilâ
ma veya kanuni bir emre istinaden)... Ne de
mektir? Kanuni emir nedir? Böyle bir tâbir 
bilmiyorum, acaba yeni bir ıstılah mıdır? Sonra 
behemahal zarar ve ziyanın kaydı için tüccarı 
mahkemeye kadar sürüklemek mecburiyetini 
mi koymak istiyoruz? Onu öğrenmek istiyorum. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Kanuni emre biraz sonra 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — İsmail Sabuncu. 
ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 

bu maddenin yedinci fıkrasında amortismandan 
bahsediliyor. Fakat amortismanı Usul Kanununa 
atfediyor. Bence, Gelir Vergisi bakımından 
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| amortisman, çok mühim bir konudur. Memleket

te endüstri gelişiyor, fakat bugünkü usulle mev
cut Kazanç Kanununa göre bizdeki fabrikaları 
yenilemek hemen mümkün değil gibidir. Onun 
için bu amortisman meselesi hakkında biraz iza
hat vermelerini Sayın Komisyon Başkanından 
rica edeceğim. Harbden sonra bütün dünya en
düstri amortismanları büyük bir konu olmuştur, 
evvelâ Avrupa ve Amerika'da maliyecilerin bü
yük mukavemeti ile karşılaşmıştır. Fakat sonra
dan yoluna girmiştir. Bizde Usul Kanununda 
kabul edilen şekli biliyoruz. Usul Kanununa tali
kan burada birtakım hükümleri kabul edip duru
yoruz. 

AHMET VEZÎROGLU (Afyon Karahisar) — 
Efendim, biraz evvel arzettiğim, meşkûk alacak
lar hesabının Usul Kanunda yer aldığını söyledi
ler, Sayın Bakan. Masraflar Gelir Vergisinde gös
teriliyor. Sonra Gelir Vergisinden mahsubu lâ
zım gelen hesaplar Gelir Vergisinde gösterilir. 
Meşkûk alacakların Gelir Vergisinde yer alması 
mükellefin tereddüdünü izale bakımından daha 
iyi olur zannediyorum. 

Onun için teklifimin kabulünü rica ediyorum. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlar; masarifi umumiyeye girecek olan 
masraflar meyanında (o işletmenin idamesi için 
yapılması zaruri olan masraflar) diye yazılıdır. 
Zaruri kelimesi, zannederim ki, biraz tahdidi 
mahiyeti haizdir, Maliye memurunun takdirine 
fazlaca yer verecek gibi görünmektedir. Eğer 
zaruri yerine (mûtat) dersek maksat daha iyi 
hâ ul olacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bendeniz 
bir sual sormak istiyorum. Muhterem Vekil ce
vap verirken lütfetsinler. Mevcut Kazanç Kanu
nunda da 13 ncü maddenin daha tafsilâtlı olarak 
yazılmış 'olduğunu görüyoruz. Eğer lütfederler
se b:ı 13 ncü maddeden hariç tutulmuş kısım 
var mı? 

Muhtelif maddeleri burada 3 - 4 fıkrada 
kondanse etmişiz. 13 ncü maddede mevcut iken 
masrafa alınması kabul edilmiyen kısımlar var 
mı? Yoktur derlerse meşkûk matlubat da, zanne
derim, halledilmiş olur. 

FUAD UMAY (Kırklareli) — Bir sual- de 
bendeniz soracağım: Umumî menfaatlere hadim 
derneklere bağışlar yapılacak olursa masraf kıs-

| mma girecek mi? 
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MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kacaeli) — 14 neü maddenin 2 nci 
fıkrasında bunun için hüküm vardır. Efemlim; 
maddedeki Kanunun emri demek belki daha isa
betli olacaktır. Burada kastedilen bir şahsiyete 
bir imtiyaz verilmiş, orada muayyen vecibelerin 
yerine getirilmesi lâzımdır; yapmadığı takdirde 
tazminat verecektir. Bilfarz iş Kanunu ile iş ve
renlere tahmil ettiği mükellefiyet icabı olarak 
veyahut yine kanunun emrine istinaden muay
yen tazminat mahiyetinde ödemeleri kastediyo
ruz, umumi mahiyette kastettiğimiz budur. Ka
nunun hükmüne istinaden dersek belki daha uy
gun olur. Bu tarzda değişmesinde bizim için bir 
mahzur yoktur. Yani mücerret mahkeme kara
rı ile değil kanunun muayyen bir mecburiyeti 
yerine getirmemekten mütevellit vazettiği tazmi
natları kastediyoruz. 

Meşkûk alacaklar hakkında, demin aTzettiğim 
maruzatıma ilâve edecek bir şey yoktur. Usul 
Kanunu burada münakaşa ve müzakere edilme
diği için buna ait hükümleri burada tekrarlamak 
bence isabetli olmaz. 

Faik Kurdoğlu arkadaşımızın noktai nazarına 
gelince; Kazanç Vergisi ile Gelir Vergisi arasın
daki esaslı fark şudur, Kazanç Vergisine ait hü
kümler bu kanunun bünyesi içinde mütalâa edil
miştir. Yalnız usule mütaallik hükümleri ayrı 
bir kanunla formüle ederek, Vergi Usul Kanunu 
bu maksatla hazırlanmıştır. Bu itibarla Kazanç 
Vergisi ile mukayese edilemez. 

Sonra, bir noktaya daha cevap vereceğim; 
mûtat tâbiri ile zaruri tâbiri arasında Sayın 
Adato arkadaşımızın noktai nazarı vardır. 

Mûtat tâbiri çok ihtilaflı neticeler doğura
bilir. Yani kazancın, istihsali için muayyen mas
rafların indirilmesinde daha fazla hududu aşa
bilir ve bizi mükellefe karşı müşkül duruma dü
şürebilir. Zaruret derecesi ile mûtat derecesini 
tesbit etmek zordur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Muhterem 
Bakana göre, Kazanç Kanununun 13 neü mad
desi bilançosunun ruhu olan kâr ve zarar he
saplarına alınabilecek fasıllara taallûk eder. 

Burada, verginin mahiyeti değişmiş olmakla 
beraber, malî teknik bakımından bilançoda tes
bit ettiğimiz esaslar pek müessir olmaz gibi 
geliyor. Meşkûk hesaplara dâhil olduğu halde, 
burada sayılan maddeleri, ben kendi kendime, 
şu fıkraya ithal edecek gibi oldum. Bu, madem-
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I ki Usul Kanununa inhisar ediyor, bunun hari

cinde 13 ucü maddede olup da kâr ve zarar he
sabına alınması kabul edilip de burada irat 
edilen suale vardır, veya yoktur tarzında bir 
cevap verirseniz o da bir nevi müş'ire vazifesi 
görü:;. Çünkü Usul Kanununda yalnız Usul Ka
nununu konuşacağız. Bu fıkralar demek ki gi
riyor. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-
SAL (Devamla) —• Giriyor. 

FAtK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim, ben bunu istiyordum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Ben amor
tisman hakkında sormuştum. Usul Kanununda 
buna dair kabul edilen prensip nedir? Bunun 
gibi diğer fıkralar da belki Usul Kanununa te
mas ediyor, eğer Usul Kanunu elimizde olsaydı 
reyimizi verirken bunun nasıl bir şekil alaca
ğını bilirdik ve ona göre reyimizi verirdik. Usul 
Kanunu elimize geldikten sonra bu, müzakere 
edilsin. Yoksa burada umumi bir hükümle böy
le kabul edip geçmek bilmem ne dereceye ka-

{ dar doğru olur. 
I MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK-
| SAL (Devamla) — Efendim bu kanun burada 
: ilk defa müzakereye başlandığı zaman bu kanu-
i nun içinde Usul Kanununa birtakım atıflar ol-
; duğu için bir kısım arkadaşlar beraber müza

kere edilmesini istediler. Fakat Usul Kanunu
nun mazbatası henüz yazıldığı için Yüksek Mec-

j lis o zaman Gelir Vergisi Kanununun müzake
resini kabul etti. 

! Sonra amortisman mevzuunda sadece meş-
1 kûk alacaklar meselesi mevzuubahis değildir; 
ı amotisman, bilançosunun aktifini teşkil eden 
j muhtelif kıymetler için mevzuubahistir. Bura-
j da Usul Kanununu ve amortismanları alâka-
[ dar eden mevzular hakkında beyanda ve izahat-
: ta bulunmak bilmem yerinde midir? Usul Ka-
i nunu geldiği zaman bunlar mevzuubahis ola-
1 çaktır. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
tekliflerde mükellef için en müziç olan mesele, 
Maliye memurları ile masarifi umumiye hakkında 

; daima tahaddüs eden ihtilâflardır. Binaenaleyh 
vâzıı kanun mümkün olduğu kadar bu masraf
lar bahsinde sarahat bulundurmak zaruretinde
dir. 

Eayın Bakan dediler ki «Mûtat» daha geniş 
bir mâna ifade eder. Halbuki «Zaruri» kelimesi 
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kullanılırsa o zaman mükellef her hangi bir 
masrafı mesarifi umumiye olarak göstermek 
imkânını bulmaz. Fakat zannederim ki «Mûtat» 
kelimesi teamül mânasını tazammun eder. Yani 
eskiden beri tatbik edilen bir usulü ifade «der. 
Halbuki «Zaruri» kelimesi o anda takdir edil
mesi lâzımgelen bir vaziyet mânasını ifade 
eder. 

Asıl bendenizi endişeye sevkeden nokta de
min faizler hakkında vâki olan suale sayın Ba
kanın verdiği cevaptır. Dediler ki tabiî kabul 
edilir. Fakat yarın Maliye memuru, efendim is
tikraz ettiğiniz meblâğ bu işi yapmak için lâ
zım değildi. Böyle bir parayı istikraz için bir 
zaruret yoktu ben ödediğiniz faizi masarifi 
umumiye olarak kabul etmiyeceğim, diyebilir. 
Halbuki öteden beri ticari işlerde para istik
raz etmek zarureti vardır. Kredi ile iş yapmak 
bir teamül haline gelmiş ve binaenaleyh bu 
masrafla mûtat yapılan bir masraf olarak ka
bul etmek zaruridir. Mûtat kelimesi kullanıl
dığı takdirde diğer ticarethanelerce ve diğer 
memleketlerde tatbik edilen usulü dahi bir mi
ni olarak göstermek mümkün olur. Halbuki za

ruri kelimesi kullanıldığı takdirde böyle bir 
imkân mükellefin de elinden alınmış olur. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; Sayın Salamon 
Adato arkadaşımız dedi ki ; bu zaruri midir, 
değil midir? diye bir ihtilâf mevzuu olur. Bir 
kazanç elde etmek için yapılan masraflar za
ruridir. Ben de kendilerinden sorarım, banka
dan kredi temin etmek mûtat mıdır, zaruri mi
dir? Bittabi zaruri olduğu için alınır. Zaruret 
olmasa o adam krediye ihtiyaç görmez. Demek 
krediye ihtiyaç vardır. 

ŞAHIN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — Umu
mi masraflarda kiranın da dâhil olduğunu de
min söylediniz. Şimdi yanyana iki dükkân var
dır, birisi kira ile oturuyor, diğeri mal sahibi 
dir, kendisine aittir. Kira umumi masrafa ilâve 
ediliyor. Mal sahibi oturduğu için kira mevzuu-
bahis olmuyor. Bu da umumi masraflarda gös
terilecek midir? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Emsal vardır. 

ŞAHİN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — Gös
terilecek mi? 

MALİYE BAKANI İSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Gösterilecek. 
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i YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, zaruri kelimesi hakikaten çok dar 
bir mâna ifade eder. Takdir hakkını selbeder. 
Bunu Millî Korunma Kanununun tatbikatında 
gördük. Millî Korunma Kanunundaki zaruret 
kelimesini lüzumlu kelimesiyle tebdil ettik. Za
ruri olan masraflarda bu zaruretin haddi na
sıl tâyin edilir, nasıl katî olarak tesbit edilir? 
Nihayet bir maliye memurunun takdirine .zaru
retin tâyin ve tesbitini nasıl terk ve tevdi ede
biliriz? Bir tüccarın işini yapması için «Mû
tat olan masraflar» diye kabul edersek biraz 
daha, zaruret gibi dar bir çerçeve içinden mef
humu kurtarmış oluruz. Mûtat olmıyan masraf
lar yaparsa tüccarın göstermiş olduğu masraf
lar gayrimûtattır, diye hareket ederek redde
der. Fakat mûtat ile zaruret arasındaki büyük 
fark her halde sizce de kabul buyurulur. Ni
tekim Millî Korunma Kanunundaki «Zaruret» 
kelimesinin değiştirilmesine bizce zaruret gö
rülmüştür. Bu itibarla «Zaruret» kelimesini 
«Mûtat» kelimesiyle değiştirmekte, Maliyenin 
takip ve murakabesi bakımından bir mahzur 
mülâhaza etmiyorum. 

HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Üçün
cü bent hakkında Sayın Bakanın vermiş olduğu 
izahatı dikkatle dinledim, burada : Safi kazan
cın tesbitinde mükellefin uğradığı zarar,, ziyan 
ve tazminatın masraf meyanında ithal edilebil
mesi için behemehal ilân gibi, mukavele gibi, ka
rnini bir emir gibi bâzı şeylerin aranmakta oldu
ğunu öğrendim. 

Arkadaşlar bu, tüccarı kötü yollara götürür, 
kanaatindeyim. Bugün yapağının kilosu 200 ku
ruştur, normal olarak da alınıp satılmaktadır. 
Bir tüccar da 200 kuruştan mal alıp depo etti. 
Yarın Hükümet bir emirle malın fiyatını 120 ku
ruş tesbit ederse arada seksen kuruşluk bir fark 
hâsıl olcaktır. Tüccar bu seksen kuruştan müte
vellit zararını elbetteki masrafına yazacaktır. 
Ama şu fıkra gereğince bunu defterine geçiremi-
yecektir. Çünkü ortada ne mukavele vardır, ne 
bir vesika. Bu şekilde bir tahdit altına almak, 
yarm çok acı durumlar yaratabilir. Kaldı ki, ya
zılı mukavele arıyoruz. Tüccarlar arasında ekse
ri muameleler ise sözle olur. Bu kanun iki bakım
dan tüccarı mükellefiyet altında bulundurmak
tadır. Yani bir taraftan kaçırırsa diğer taraftan 
kontrolü mümkün olduğuna göre onu dar takyidat 

1 altına sokmıyalım. Demin de arzettiğim gibi (ilân 
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ve kanuni emir) tâbirini! çok sakat bulurum. Bu 
itibarla bu tâbiri kaldıralım, buraya (işle ilgi
li olmak üzere uğradığı zarar ve ziyan ve tazmi
nat) tabirini koyalım. Bu suretle hiç değilse tüc
carı namuslu şekilde harekete götürmüş oluruz. 
teklifimin kabulünü rica ederim. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL KÜSTÜ AK-
;al (Kocaeli) — Efendim, Hâzim Bozca arkada
şımın teklifini anlıyamadım. Bunun onunla alâ
kası yoktur. Bu adam sene sonunda aktifini, pa
sifini gösteren bilançosunu tanzim iffme göre 
mesele yoktur. 100 kuruşa aldığını 200 kuruşa ve
ya 200 kuruşa aldığını 120 kuruşa satmışsa bu, 
emtia hesabını alâkadar eden bir keyfiyettir, ne
ticesi, kâr ve zarar cetveline girer. 

HÂZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Za
rar etmişse bilançoda görülecektir. Zarar bu esas
lar nazarı itibara alınarak teslnt olunacaktır. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Emtianın sene sonu hesabın
daki mevcuduna göre taayyün edecek kâr veya 
zararını ne yolda bulacağız. Diyoruz ki; bilfarz 
işletme hesabını tutan bir tüccar alalını: Aldığı em
tiayı, muayyen maliyet bedelleri üzerinden kay
dedecek ve sene içinde yapacağı satışlara göre 
bir kâr etmişse kârı üzerinden vergi verecek
tir. Binaenaleyh bu mevzuda bir endişe varit de 
ğildir. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Tav
zih için bir sual daha soracağım. 

îlâma müstenit olmaksızın tahakkuk eder
se bu zararı nereye yazacaktır? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — İşle ilgili ise ve bir kanun 
hükmüne müstenit ise masrafa girecekti]', değil
se girnıiyecektir. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — O 
işle alâkalı olursa. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Mukavele veya bir ilâma 
istinaden ödenen zarar ve ziyan ve tazminatlar. 
işle alâkalı olursa? 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — îş> 
ilgili olmak üzere behemehal ilâm arıyoruz. Za-
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rar ve ziyanın tesbitinde mukavele arıyoruz. 
Şifahi bir mukaveleden böyle bir zarar doğama/. 
mı? 

Bunu da ticaret defterine kaydedebilecek 
mi? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK 
SAL (Devamla) — ödenen bir zarar mevzuıı-
bahiş ise. Bu hâdiseyi ikiye ayırmak lâzımdır. 
Ticaretle uğraşan bir adamın kâr ve zararını 
ne yolla ve ne zaman tesbit ederiz? Sene sonun
da değil mi efendim? Kendi işinden mütevellit, 
işiyle ilgili olmak üzere, 3 ncü fıkra tadat edi
yor; mukavelename veya ilâma... Diye tadat 
ediyor. Bir mukavele yoksa bu sefer o zarar 
ziyan ve tazminatın bir kanun emrine istinat 
edip etmediğine bakacağız. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ti
caret Kanunumuzda kabul edilmiş olan şifahi 
akde müsteniden vukubulacak bir zarar ziya
nı, tazminatı ne yapacağız? 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — îzah ettiğim bu esaslar da
iresinde tahakkuk etmişse kabul ediyoruz. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Bü
tün dünyaca kabul edilmiş bir keyfiyettir, yapı
lan şifahi akitlerden zarar, ziyan ve tazminat 
doğabilir. Bu zarar, ziyan ve tazminat ka
nunun emrine tevfikan ödendiğine göre 
kabul buyuruyorsunuz demektir. O halde mad
dedeki takyidata mâna yoktur. Kanuni emir de
diniz, kanuni emir kanuni takibe istinat eder 
diye düzelttiniz, şimdi büsbütün dâva sarih şekil 
aldı. Hususi surette yapılan akde dayanarak 
yaptığı zarar deftere kaydı olmazsa nasıl olur ? 

Tekrar ediyorum. Mükellef şifahi akde müs
teniden bir zarara uğrıyabilir. Tazminat ödiye-
bilir. Bunu nazarı itibara almıyacak mısınız ? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —• Bunu bir kere müsaade edin
çle düşüneyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar saat yirmiye geliyor, 
vakit geçmiştir, yarın saat 14 te toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.55 
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