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- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 

ve; 
Bu toplantı içinde iki aydan fazla izin alan 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen'in ödeneği
ne dair olan Başkanlık tezkereleri okunarak 
onandı. 

Büyük Millet Meclisi Üyelerinden sekiz kişi
lik bir Heyeti ingiltere Birleşik Kırallığmı zi
yarete davet eden Lordlar ve Avam Kamarası 
Başkanlarının gönderdiği mektuplar okundu ve 
davet kabul olundu. 

964 sayılı Kanunun 1.6 ncı maddesinin tefsi
rine lüzum olmadığına dair olan Adalet Komis
yonu raporu, kabul olundu. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 
görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 
üzerinde görüşüldü. 

15 . IV . 1949 Cuma günü saat 1.4 t e topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Corum Milletvekili 

F. F. Düşünsel N. Afalay 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Danıştay Birinci Başkanlığı için seçim 

yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/858) 
(Adalet ve içişleri Komisyonlarından kurulan 
(Karma Komisyona); 

Raporlar 
2. — Adana 'mn Sofubahçe Mahallesinden 

Memooğlu Ali Kaya'nm ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/265) (Gündeme) ; 

3. — Konya Milletvekili Sedad Gumralı ve 
on dokuz arkadaşının, Kazanç Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanını 
teklifi ve Tarım, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/155) (Gündeme). 

B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Başkan vekili Raif Karadeniz 

KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapacağız. 
(Afyon seçim çevresinden yoklama yapılmıya 

başlandı) 

BAŞKAN —• Çoğunluk oldu. Müzakereye baş
lı vorux. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Gelir Yergisi Kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/171) 

BAŞKAN — 74 ncü madde hakkında söz Ah 
med Veziroğlu'nun. 
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AÖMED VEZtROÖLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar, bendeniz 74 ncü maddenin 
ikinci fıkrasındaki, kamu menfaatlerine hadim 
cemiyetlere makbuz mukabilinde yapılan teberru 
ve ianeler (Yıllık gelirin % 5 ini aşmamak şar-
tiyle) beyanname ile bildirilen gelirlerden indi
rimler yapılabileceğine dair olan hüküm hakkın
da maruzatta bulunmak istiyorum. Yani bu gibi 
bağışların yıllık gelirden indirimi demek, mü
kellefin masraf hesabına kaydının mümkün oldu
ğu mânasında kabul ediyorum. 

Şimdi asıl Yüksek Meclise arzetmek istediğim 
noktaya geliyorum. 

Tasarıda yalnız kamu menfaatine hadim ce
miyetlere yapılacak yardımdan bahsedildiği için 
acaba sayın komisyon bu fıkra ile hangi dernek
leri kastediyor, kamu menfaatlerine yararlı der
nekler yüksek malûmunuz olduğu üzere, kızılay 
Çocuk Esirgeme kurumları ve mümasili dernek
lerdir. Fakat bendeniz bu arada her suretle ko
runmaya ve yardıma muhtaç bulunan Talebe 
yurt lan ve Fukaraperver cemiyetleri gibi der
neklerin yaşaması ve hizmetlerinin daha verim
li bir hale getirilmesini sağlamak için (bu fık
ra ile yıllık gelirden indirimi, kabul edilmiş 
olan bağışların) daha fazla şümullendirilmesi 
lüzumuna kaniim. Bu sebeple aynı mahiyette 
yardım demek olan, kültür ve hayır dernekleri
ne, ve Gelir Vergisine tâbi olmıyan hastanele
re yapılacak bağışların dahi masraflar meyanı-
na ithali, yani gelirden indirim v anılması kana
atindeyim. 

Binaenaleyh bu mâruzâtım için sayın ko
misyonca da muvafakat hâsıl olursa, ki «nispe
te dokunmuyorum.» Bu fıkrayı ona göre ted
vin etmek üzere geri almalarını temenni ediyo
rum. Aksi takdirde bu ikinci fıkranın (kamu 
menfaatine yararlı derneklere kültür ve hayır 
derneklerine Gelir Vergisine tâbi olmıyan has
tanelere makbuz mukabilinde yapılacak bağış
lar.) (yıllık gelirin % 5 ni aşmamak şartiyle) 
diye değiştirilmesini rica edeceğim. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN —• Komisyon ne diyor? 

GEÇÎCl KMOÎSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, buradaki Komis
yonun güttüğü esas her teşekkül, her cemiyete 
yapılacak yardımın masraf kaydedilmemesi için 
yardım yapılacak cemiyetlerin kamu menfaa-

* İ949 Ö T Î 
I tine yararlı olmaları, bir şart ve bir kıstas 

olarak kabul edilmiştir. Bugün yürürlükteki 
hüküm de budur. Bundan sonrası için de böyle 
bir kıstas koymazsak hayır cemiyeti, şu veya 
bu cemiyeti diye her cemiyete verilen parala
rın masrafa geçmesi gerekir. Bunun hududu 
yoktur. Bugün yürürlükte bulunan hüküm de 
bu şekildedir bunu kıstassız şartsız bırakmayı 
doğru bulmadık. 

Makamı Riysetten bir şey rica edece
ğim; cümle « yıllık beyanname ile bildi
rilen gelirlerden aşağıdaki indirimler ya
pılabilir » diye başlıyor. Bu «: yapılabilir» 
deki fiili iktidari ile tanınan ihtiyar hak
kı mükellefe aittir. Onun için «mükellefler 
indirimler yapabilirler» demekte daha fayda 
vardır ve müsaade ederseniz (Mükellefler yıllık 
beyanname ile bildirilen gelirlerinden aşağıdaki 
indirimi yapabilirler) şekline çeviriyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle; 74 ncü mad

denin 2 numaralı fıkrasının aşağıda yazıldığı 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahined Veziroğlu 

MADDE 74.— 
Fıkra 2. 
Kamu menfaatlerine yararlı derneklere, kül

tür ve hayır derneklerine, - Gelir Vergisine tâbi 
olmıyan - hastanelere makbuz mukabilinde yapı
lacak bağışlar. ( Yıllık gelirin % 5 ini aşmamak 
şartiyle). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Önerge nazarı itibara alınmamış
tır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Matrahtan indirilmiyecek primler 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Gelir ve 

Yol vergileri ile diğer şahsi vergiler ve her ne 
şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para ceza
ları Gelir Vergisinin matrahından ve gelir un
surlarından indirilmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur; kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

Yıllık beyannamenin şekil ve muhteviyatı 
I YETMİŞ ALTINCI MADDE — Yıllık be-
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.Vannameye a c ı d a k i malksuıt yazılır : 

A) MükeJlefâjı şahsi m »eâeni .dmamıı : 
1. Adı ve soyadı; 
2. Ikaıa«.]^âlıladi!esi; 
3. î ş veya mesleki; 
4. İş adresi; 
5. Aile durumu {Bekâr, endi, çocuklu oiup 

olmadığı, focuklu ««çosuk «ayısı, y»şkrcve tah
sil durumları); 

6. Mükellef iyet şekli. (Tam ; veya da r mükel
lefiyet) ; 

7. Vergi karnesinin tarih, ve numarası ve 
nereden alındığı; 

B) Gelir .bildirimi : 
1. Tilkiye içinde ve dişındaki gelir kaynak

ları ve fannia^daıı > ayrı ayrı elde edilen kazanç 
ve iratların gayrisâfi miktarları ; 

2 . Kazanç ve iratların safi miktarlarının 
hesaplanması iğin iadirtte» masraflar; 

3. Kazanç ve iratların safi miktarları; 
4. Kazanç ve iratların toplamı; 
5;. Matrahın bulunması için gelirden yapıîan 

diğer indirimler; 
6. Vergiye tâbi gelir; 
7. Gelir üzerinden hesaplanan vergi; 
5. Gelir Vergisine mahsuben tevkif yolu ile 

ödenen vergilerin nevi ve miktarı; 
9. Yukarıki vergilerin mahsubundan sonra 

kalan Gelir Vergisi miktarı; 
C) Masraf bildirimi : 
1. İkametgâh kirası; 
2. Yazlık'kirası; 
3. Hizmetçi sayısı ve bunların takribi senelik 

masrafları; 
4. Hususi otomobil ve sair,kara ve hava ve 

deniz vasıtaları ile bunların takribi senelik mas
rafları. 

Masraf bildirimi, tam mükellefiyete tâbi tüc
car ve serbest meslek erbabı için mecburi, diğer 
mükellefler için ihtiyaridir. 

Kazançlarını bilanço esasına.göre tesbit eden 
mükellefler, beyannamelerine bilanço ve kâr ve 
zarar cetveli, kazançlarını işletme hesabı veya 
hasılat ve masraf esasına göre tesbit edenler, bu 
hesapların muvazenelerini muhtevi bir hesap 
hulâsasını bağlamaya mecburdurlar. 

KoUektif şirket ortakları ile âdi ve eshamlı 
komandit §irketlerjder,komanditeler, beyanname
lerine şirketin bilançosunu v t k â r ve zarar cetve-

. İÖ4Ö Ö : İ 
lini veya işletme hesabı hulâsasını bağlarlar, 
şirket mukavelenamesine göre sermaye ve şirket 
kârındaki hisselerini de beyannamelerinde ayrıca 
gösterirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık beyannamenin verilmesi 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Mükellef

ler, bir takvim yılına ait yıllık gelir beyanname
lerini mütaakıp yılın Mart ayında ikametgâhla
rının bulunduğu yerin vergi dairesine vermeye 
veya iş yerlerinin bağlı olduğu vergi dairesi va«-
sıtasiyle yollamıya mecburdurlar. Ancak mü
kellefin takvim yılı içinde memleketi terketmesi 
halinde beyanname, memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün, ölüm ve mükellefiyetin zevalini mu
cip diğer hallerde bunların vukuunu takibeden 
4 ay içinde vergi dairesine verilir veya yollanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aile reisi beyanı 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Tam 

mükellefiyette, aile reisi ile birlikte yaşıyan eş
lerin ve velayet altındaki küçük çocukların yıllık 
beyanname ile bildirilmesi icabeden gelirleri aşa
ğıdaki esaslar dairesinde, aile reisi tarafından tek 
beyanname ile bildirilir : 

1. Eşlerin ve çocukların her birinin geliri 
beyannamede ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca im
zalarlar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün gelirler 
birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve bu top
lam üzerinden vergi aile reisi namına tarholunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isabet 
eden vergi kısmından sorumludur. Verginin eş
lere isabet eden kısımları, bunların aile geliri için
deki hisseleri nispetinde hesaplanır. 

Bu madde hükmünün tatbikmda, aile reisi eş
ler için koca. velayet altındaki küçük çocuklar 
için baba. baba ölmüş veya velayeti nezedilmişse 
anadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birleştirilmiyeeek aile gelirleri I 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Aşağı
da yazılı kazanç ve iratlar hakkında 78 nci mad
de hükmü tatbik olunmaz : 

1. Karı koca arasında mal ayrılığı usulünün 
cari bulunması halinde, karının evlenmeden evvel 
mevcut veya evlilik esnasında miras veya vasiyet 
yoliyle iktisap ettiği malların iratları (Evlenme
den evvel kocadan veya kocasının yaıdımı ile baş
kalarından iktisap edilen mal ve hakların irat
ları hariç); 

2. Küçük çocukların üçüncü bir şahıstan 
miras veya vasiyet yoliyle iktisap ettikleri mal
ların irat hırı; 

o. Karı ve çocukların 1.1.19-17 tarihinden 
evvel iktisap ettikleri malların iratları; . 

4. Kazanç ve iratlaım kaynakları ne olursa 
olsun Medeni Kanunun cevaz verdiği hallere 
münhasır olmak üzere, ayrı yaşıyan kan ve ko
canın gelirleri; 

Limitet ve komandit şirketlerden alman kâr 
hisseleri 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda yazılı irat
lara dâhil değildir. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Bu fıkra, aile 
beyannamesinde müşterek tarhiyat usulünün 
tatbikini göstermektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında « karı ve ço
cukların 1 . I . 1947 tarihinden evvel iktisap et
tikleri malların iratları » deniliyor, Yani bun
lardan müşterek beyannameye tâbi tutulmıyaıı 
kısmını ihtiva etmektedir ki, muvazaayı önle
mek için yazıldığı anlaşılıyor. Fakat arkadaş
lar, bir aile reisinin karısı bir mal satın alıp 
ve tapuya da re'sen kendi namına tescil ederse, 
aile beyannamesinde müşterek tarhiyat usulü
nün tatbikında âdilâne bir şey olmaz. Malûmu 
âliniz müterakki nispet vergisi olduğu için da- I 
ha fazla bir vergi tarhedileeektir. 

Bunun için diyorum ki, bilmem komisyon ar
kadaşlarımız ne derler? 

Bir aile reisinin karısının bir malı olursa ve 
o malı 1 . I . 1047 tarihinden sonra, yani kanu
nun meriyetinden evvel kendi parasiyle almış 
ve kendisi tarafından doğrudan doğruya kendi 
namına tapuya tescil cttrilmişse, bunun müşte- ı 
rek tarhiyata girmesi, bunun için müşterek 
beyanname verilmesi âdilâne, bir iş olmaz. Ko
misyondan rica ediyorum; bu maruzatıma kaani 
olmuşlarsa bir fıkra ilâvesini teklif edeceğim. | 

.1046 0 : 1 
Komisyonun bu baptaki noktai nazarını bilmi
yorum. Bir önerge takdim ediyorum, Kabulünü 
rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, arkadaşımın sö
zünden benim anladığım, bu tarih yerine, yani 
1 . I . 1947 yerine, kanunun meriyetini koyalım 
şeklindedir. Eğer anladığım doğru ise. 

Yani bu suretle 1 . I . 1947 tarihi yerine, ka
nunun meriyet tarihinden evvel alınmış olan 
malların gelirlerini müşterek aile cetveline ithal 
etmeyin diyor. 

Şimdi, 1 . I . 1947 tarihini koymamızın sebe
bini arzedersem, düşüncemizin haklı olduğunun 
Heyeti Muhteremece de takdir buyurulacağmı zan
nederim. Biz Toprak Kanununda olduğu gibi, 
bu kanun tasarısının Meclise tevdi edildiği ve 
gazetelerde neşredildiği tarihi mebde ittihaz et
tik. Sebebi de muvazaanın önüne geçmek için. 
İşte 1 . I . 1947 tarihi bu sebeple konmuştur. Bu
nu meriyet tarihine irca ederseniz, faraza me
riyet tarihi meselâ 1950 başlarsa, kanunu daha 
evvel öğrenmiş olanlar muvazaa olarak müşterek 
aile mükellefiyetinden harice çıkarmak istedik
leri malları eşleri veya evlâtları namına geçirebi
lir- Bu fıkrayı Toprak Kanununda yaptığımız 
gibi muvazaayı önlemek için yaptık. 

Bu tarihi meriyet tarihine irca etmek hak
sızlıklara yol açar. Takdir sizlerindir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Efendim, ben
deniz maksadımı belki iyi izah edemedim af bu
yurun. 

Bendeniz diyorum ki; meselâ ben bir tücca
rım, karımın kendi parası ile alınmış bir apart
manı var, veyahut herhangi bir iradı var. Bu 
kanunun B. M. Meclisine tevdii tarihinden son
ra, meriyetinden evvel satınalınmış ve tapuya 
da bağlanmıştır. 

Bu vaziyette bir muvazaanın mevzuubahis 
olmaması lâzımdır. Buyurdukları gibi; muva
zaayı kabul ediyorum. Tasarının Meclise tevdii 
tarihi olan 1 . I . 1947 den sonra bu haller 
vâki olmuşsa ona bir diyeceğim yoktur. Karı
mın veyahut çocuğumun kendi parası ile alın
mış bir iradı var, kendi namına, kendi hesabı
na tapuya tescil edilmiş. Bunda muvazaa mev
zuubahis olmaması lâzımgelir. Binaenaleyh böy
le olunca müşterek beyannameye dâhil olmama
sı lâzımdır. Yani eğer vergide adaletin tam te-
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Celli etmesini istiyorsak bunu böyle kabul etmek 
lâzımgelir. 

Tabiî muvazaayı biliyoruz, nitekim Toprak 
Kanunu münasebetiyle yapılan muvazaaları işit
tik, meselâ ben vergiden kaçmak için şunu karı
nım namına yaptırırım, bunu çocuğumun namı
na yaptırırım. Fakat benim arzetmek istediğim 
vaziyet böyle değildir. 

Meselâ karısı kendi parasiyle almış ve kendi 
parasiyle aldığı bu malı kendi namına tapuya tescil 
ettirmiştir. Bunda muvazaa mevzuubahis ola
maz. Bu bakımdan hepsini müşterek bir beyan
nameye tâbi tutmak kanaatimce adalete mü-
nafi olur, Yüksek Heyet de bu yola gitmez. 
Arzetmek istediğim budur. Zannediyorum ki, 
maksadımı iyi anlatabildiysem, bunda Komis
yon Başkanı da bir mahzur görmezler. Mama
fih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi arzettiğim sebebe binaen 79 ncu mad

deye aşağıda yazılı fıkranın ilâvesini teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

5. — Kanun meriyetinden evvel aile reisi
nin eşi ve çocuklarının kendi parasiyle satınalı-
nıp re'sen eşi ve çocukları namına tescil olun
muş gayrimenkullerin iratları. 

AHMET KEMAL VARTNCA (Gümüşano) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET KEBAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bu Gelir Vergisi havadisi başlar 
başlamaz, bir taksim başladı. Yani servet tak
simi başladı. Karıya, çoluğa, çocuğa bir taksimi 
gurema geçtiler. Çünkü bu vergi müterakki bir 
karakter taşıyordu. Nispetleri % 45 ten 35 e 
düşürmek için taksim yapıldı. Havadis 1947 
d enberi başlamıştır. Karısına parayı veren ko-
casıdır. 1947 den evel de yapanlar var. Daha iyi 
havadis alanlar bunu 1947 den evvel de yaptı
lar. 1947 denberi de hızla devam ediyor. 

Dün arzettiğim gibi, tekaütlerden Gelir Ver
gisi alan bir memlekette, bir taraftan da esa
sen Gelir Vergisinin kala kala nihayet mütorak-
kilik- vasfı kaldı; müterakki kısmını da böyle 
zedeliyerek kaldırılmasını nasıl muvafık göre
bilirsiniz? 

. 1949 Ö : 1 
Binaenaleyh Komisyonun uzun uzun müzâ

kere ederek vez'ettiği maddenin aynen kabulü
nü rica ediyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim 
bendeniz Recai Güreli arkadaşımızın fikrine iş
tirak ediyorum. Hakkı vardır. Toprak Kanu
nunda bir hüküm konmuştur, diye bunu 947 ye 
irca etmek doğru değildir. Ceza işinde, vergi 
işinde kıyasla hüküm koymak doğm de
ğildir. Bu kanun çıkıncaya kadar ana
sından kalmış, babasından kalmış ve
ya baba bir şey bağışlamış, namına bir şey al
mış. Orta yerde böyle bir hüküm yokken bugün 
bir kanun çıkarken 1947 e .irca edip yapılan mua
meleleri yapılmamış farzedip birleştirmek doğ
ru değildir. Böyle bir hüküm koymak doğru 
değildir. Bendeniz Recai Güreli'ye iştirak edi
yorum. Kanunun neşrinden sonra mer'idir di
yelim, hiç olmazsa neşri tarihinden itibaren ka
bulü lâzımdır. Yoksa 1947 e irca etmek kanun 
tekniği bakımından doğru değildir. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, Ahmet Kemâl Varınca arkadaşım, öy
le zannediyorum ki, benim mâruzâtımı anlaya
madılar ki, böyle aksi kanaatte bulundular. 

Şimdi arkadaşlar ben evlâdıma para veri
yorum, şimdi değil, 3 sene veya 5 sene evvel, 
bir para bağışlıyorum. Babası ölmüştür, para 
bağışlamıştır, bankada parası mevcuttur, bu pa
rası ile kendi namına ve kendi hesabına ev alı
yor ve bu evi kendi namü hesabına tescil ettiri
yor. Muvazaa bunun neresinde arkadaşlar? Ben 
zannediyorum ki, benim hitabetim biraz kısa, an
latamıyorum maksadımı, Komisyon reisine de. 
Adalet var mı bunda? Benim bağışladığım bir 
para ile oğlum bir bina alacak ve Tapu da bu bi
nayı oğlum namına tescil edecek, bunun içerisi
ne muvazaa girer mi? Bunu Yüksek Heyetinizin 
takdirine arzediyorum. Ben evlâdıma para ba
ğışı yaptım ve evlâdım da bu para ile bina aldı 
ve kendisine tescil ettirdi, bunda nasıl bir mu
vazaa vardır, ben bunu bir türlü anlıyamıyo-
rum. 
~ T ) ¥ ç İ C Î KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, evvelâ Kanun tek
niği bakımından irca yoktur hâdisede. Kanun 
tekniğine aykırı hiçbir şey yoktur. Kanunun 
hükmü muayyen tarihten sonra iktisap olunmuş 
malların aile mükellefiyeti beyannamesi içine 
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gireceğini tesbit etmektir. Yoksa Kanunun lıük- le mi bu 
münü daha evvel zamana irca yoktur. 

ikincisi; sayın Recai Güreli arkadaşımıza 
şunu arzedeyim ki; ailenin müşterek beyanna
me esasını bundan evvelki maddede kabul etti
ğiniz veçhile kabul ettikten sonra, sizin esbabı 
mucibe ile aynı itirazı kanunun meriyetin
den sonra çocuğunuza mal, servet kayna
ğı tesis ettiğiniz malların gelirleri için 
de söyliyebilirler. Bizim mâni olmak is
tediğimiz ; aile reisinin evlâdına, eşine (hangi 
maksat ve niyetle olursa olsun) verdiği malın 
gelirini aile mükellefiyeti cetveli içine almaktır. 
Aile reisinin parasiyle iktisap edilen malların, 
gelirleri hakkında serveti taksim suretiyle nis
peti düşürmemek için, konacak hüküm için 
meriyet tarihi esas alınamaz. Arkadaşımın de
diği gibi, bu tasarının havadisi çıktığı zaman 
başlamış bulunan servete taksimi, teklifi âliniz 
kabul buyuruîduğu zaman ve bu kanunun bu
günkü müzakeresinden sonra daha faaliyetle 
ilerler ve kanunun meriyete gireceği zamana 
kadar yüksek, müterakki vergiye tâbi tutulması 
icabeden servetler taksim edilmiş olur. Bu pren
sip kabul edildikten sonra, bu kanunun Meclise 
takdim olunduğu zamandan başlıyan muamele
lere bu hükmü tatbik etmek zaruretindeyiz. Ak
si takdirde malını kaçıranları, servetlerini tak
sim edenleri himaye etmiş oluruz. Tabiî siz böy
le bir gaye istihdaf ediyorsunuz demiyorum, 
hâşa. Ama bu böyle olur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 
Gelir Vergisinin tatbikatında muvaffak olabilmek 
için bizzat Hükümetin ve encümenin gerekçe
sinde tesamüh, geniş anlayış ve Devlete taal
lûku itibariyle fedakârlık edilerek, mükel
leften de hissesine düşen fedakârlığı istiyerek 
bunda muvaffak olunmak istendiğini görüye 
ruz. 

Gelir Vergisindeki prensipleri yıkıp 79 ncu 
maddeye kadar geldikten sonra, acaba sayın 
komisyon bu Gelir Vergisinin muvaffakiyetini, 
zaten bütün gelirleri şümulüne alan verginin 
yalnız ve yalnız şu nispetin sarsılmış olma
sından mı muvaffak olamıyacağına kani olmak
tadır? Bu kadar muazzam prenslikleri yıkıp 
babasının oğluna aldığı bir binanın ilk indi
rim haddinden istifade edecek müterakkilik 
nispetinden düşürecek diye, yalnız ve yalnız 
mükellefteki suiniyeti esas alan bir zihniyet-

O : 1 
kanunu yaşatacağız? Bendeniz, 89 

ncu madde münasebetiyle gelecek olan, o za
man, süregelen bâzı noktalar hakkında Yük
sek Heyetin nazarı dikkatini celbetmek istiyo
rum. Bakıyorum, mükellef denilen insan o ka
dar suiniyet sahibi .insanlardır ki, onun açaca
ğı delikten mal kaçırmak üzere tertip yapabil
mesi imkânına karşı şimdiden tertip almak is
tiyoruz. Diğer taraftan bu kanunu takdim 
ederken anlayış, müsamaha şeklinde bir iddia 
ortaya, atılıyor. Hep bilirsiniz ki, babasından 
çiftliği ve sairesi kalan - kadın olsun, erkek 
olsun-, evlâdına bir miktar servet tahsis edip 
onu iş güç sahibi yapmak istiyen aileler çoktur. 
Babasının müterakkilik nispetinden düşürece.ği 
senede 200 - 300 lira, bir veya iki bin lira için 
o kadar hasis bir görüşle bu mükellefi, bu ka
dar kötü niyete sahip insanlar olarak ele alıp 
da bu Gelir Vergisini yürütmek istersek, ar
kadaşların dikkat nazarını çekerim, şimdiye ka
dar devirdiğimiz birçok ana prensipler müna
sebetiyle çok daha mükellef o yollara gidebi
lir'. Ricam şu ki; iyi niyeti, tesamühe, hiç ol
mazsa burada olsun, imkân versinler. 

HÜLÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; berveçhi peşin şunu arzedeyim ki; Yüksek 
Meclisin; Türk iktisadiyatına ve sosyal hayatına 
uygun olarak tanzim ettiği Gelir Vergisi, şimdi
ye kadar kabul ettiği maddeleri ve prensipleri 
devirmiyor, bilâkis Türk bünyesine uygun bir 
Gelir Vergisi tanzim ederek onun sosyal hayatını 
hiç gözden kaçırmamak suretiyle Devlet gelirle
rinin memleketin iktisadiyatını, vatandaşın ikti
sadiyatını yıpratmıyacak şekilde temiz yoluna 
gitmiş ve maddeleri ona göre tanzim etmiştir. 
Yoksa, Ahmet Oğuz arkadaşımızın dediği gibi, 
prensipleri yıkmış ve Gelir Vergisini kökünden 
sarsmış değildir. Meclis böyle bir hata yapma
mıştır. 

Arkadaşlar; burada ele alman şey, vergi hu
kuku karşısında bir aile birliği kabul edilmiştir. 
Mal ayrılığını mı, mal ortaklığını mı kabul edi
yoruz ? Bunun üzerinde Komisyon uzun uzadıya 
uğraşmıştır. Medeni kanunumuzda mal aylığı 
esas alınmıştır. Yani karı, koca ve çocukların 
başka yerlerden gelen mallarının tasarrufunda 
serbest ve müstakil oldukları kabul edilmiştir. 
Fakat bu istiklâli şahsa ait bir hak olarak kabul 
ettikten sonra, aileyi de bir kül telâkki etmiştir. 
Nitekim Medeni kanunda aile birliğinin reisi, 
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erkektir der. 286 ncı madde ile, emvalin idaresi 
kocaya verilmiştir. Esas mülkiyette masuniyet ve 
ferdin mülküne karşı olan hükmü kabul ile be
raber aile topluluğunda malın idaresini yapmak, 
Devlet muvacehesinde, hattâ mahkemelerde aileyi 
temsil salâhiyeti kocaya verilmiştir. işte bu nok
talar Gelir Vergisinde, Hükümet, doğrudan doğ
ruya Devlet hizmetlerine iştirakten evvel kabul 
ettiğiniz ve büyük bir isabetle üzerinde durarak 
tasvip ettiğiniz maddede, aile reisini, Devlete; 
vergi mükellefiyetine, beyanname vermek mükel
lefiyetine tâbi tutmuştur; bunu kabul ettiniz. 

x\ncak, bu madde müterakki vergiye esas, ço
cuk, karı ve kendi gelirlerinin toplamını yaparak 
vergiye tâbi tutulacak miktar meydana çıkacak
tır. Ana, baba, çocuk mallarının gelir nispetinin 
taksimini kabul ettik. Şu halde matrah; aile geli
rinin toplamıdır. 

Şu vaziyet karşısında çocuk ve karının malı 
kendiliğinden dâhil olunca acaba hangi yol. tu» 
tulmalıdır ki bu prensip ile vatandaş borcunu 
ifa etsin 1 

Arkadaşlar; hiçbir zaman mükellefe suiniyet 
atfedilmemiştir. Vatandaşın, vergi ahlâkı; na
musluluğu kabul edilmiştir. Vergide beyanname 
asıldır. Bunu Usul 'Kanununda göreceğiz. Mükel
lef olan arkadaşlar beyanname verdiği dakikadan 
itibaren, verdiği beyanın derhal kabulü ve tâyin 
edilen müddette vergilerini vermesi aslolarak 
kabul edilmiştir; hilafının ispatı Hükümete bı
rakılmıştır. Vatandaşa o kadar inanılmıştır ki, 
Devlet masraflarına iştirakinde, Devletin idaresi 
senindir, diyecek kadar onun samimiyetine, dü
rüstlüğüne, karakterinin temizliğine, her şeyine 
inanmıştır. Binaenaleyh bununla vatandaşa kar
şı, sayın arkadaşımızın izah buyurduğu gibi, 
hiçbir zaman, suiniyet, suiistimal, suihareket is
nadı düşünülmemiştir. 

Niçin 1947 senesi ele alınmıştır?. Onu Sayın 
Kemal Varınca ve Komisyon Başkanı izah buyur
dular. Açık bıraktığınız takdirde birçok ihtilât-
lara meydan vereceği, endişesi olabilir ve belki 
hiç zannetmediğimiz bâzı sui hareketlere de mey
dan verir ve vermiş de olabilir. Fakat hiçbir dün* 
ya Devletinde her vatandaşın mutlak olarak ha
reketinde, ticari kazancı ve sairede samimî oldu
ğunu ispat edemez, ancak iddia edebilir. Onun 
için şimdiye kadar kabul buyurduğunuz hüküm
lerle Türk benliğine uygun ve yarının inkişafla
rına göre zaman zaman tâdil ile tekemmül ede* 
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cek ve kendi bünyesine daha uygun bir kantin 
olacak olan prensiplerin temelini şu tasarıda ka
bul ettiğiniz kararlar, muafiyetler, istisnalar 
bunu delik deşik etmez. Aksine olarak tamamen 
bünyeye uygun bir hale koymuş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh burada vatandaşa suiniyet isnadı 
yoktur. Yalnız, babasından intikal eden ve bir 
fıkra evvel miras veya başkasından geçen bütün 
malları mutlak olarak tanımıştır. Ama 47 senesin
de bu tasarının neşrinden sonra bâzı muvazaa
ları, bir ihtimali önlemek için bu tetbiri almak fe
na birşey değildir. Fakat, bu hareket prensipi yık
mak demek değildir. O müddeti koymuş olmakla 
değişen birşey yoktur. Bilâkis prensip bir kat 
daha takviye edilmiştir. Bendenizee maddenin 
bu şekilde kabulünde fayda vardır. Maddede 
(neşri tarihinden itibaren) denilmektedir. Mese
le, bâzı vatandaşlarca suiistimal edilmiştir diye
rek vatandaşlar hakkında takibata girişmek fena 
tesir bırakır demekse, tasarının kastı bu değil
dir. Amme Hukukunu kendi topluluk hakkını 
kontrolü demektir. Toprak Kanunu ve diğer ka
nunlar üzerinde durulduğu gibi. Bu maddenin 
üzerinde de komisyonca durulmuştur. Aynen ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — îsmail Sabuncu. 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 

bendeniz bu üçüncü fıkra hükmünün vergi tek
niğine uygun olmadığını arz ve izaha çalışmış
tım. Sayın Birsel arkadaşımız, burada karı, koca 
ve çocukların mallarının hangilerinin birleştiri
lebileceği veyahut filân tarihtekilerin birleşti
rilip birleştirilmiyeceği hakknda bir hükümdür, 
binaenaleyh bunun vergi tekniği ilo alâkası yoktur 
buyurdular. Bence vergi tekniği ile bal gibi alâ
kası vardır. Şimdiye kadar bunun yerine Kazanç 
Vergisi kaimdi Kazanç Vergisi Kanununda böy
le bir hüküm yoktu. Biz bunu koymakla verginin 
miktarı üzerine müessir bir hüküm koyuyor mu
yuz?. Koymuyor muyuz?. Yani makabline şâmil 
olabilecek şekilde ve vergi miktarına müessir 
olabilecek bir hüküm koyuyormuyuz, koy
muyor muyuzl. Pek âlâ koyuyoruz. Biz 
bundan sonra diyoruz ki, senin 1947 den son
ra iktisap ettiğin mallar ayrı sayılmıyacaktır, sen 
orada muvazaa yaptın, ben bunu birleştirmeye 
gideceğim. Ama bugüne kadar böyle birşey yok
tu. Demek ki, bu bakımdan bu hüküm vergi tek
niğine uygun değildir. Çünkü makable teşmil 
ediliyor demektir. 
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Toprak Kanunu çıkarken toprak kanununun 

neşrine yakın tarihi almak belki neşri ne za
mandır hatırımda değildir uygun olabilir. Ama 
biz 1951 de tatbik edilecek bir kanunu 1949 un 
içinde müzakere ederken 1947 ye irca eder ma
hiyette hüküm koymayı muvafık bulmuyorum. 

Sonra bir ikinci arzım şu olacaktır: 
Gelir Vergisi nelerden toplanacaktır? Bunu 

gördük : Ücretlerden, ticari kazançlardan, 
menkul kıymetlerin hareketinden doğan ka
zançlardır, diğeri de gayrimenkulun kirasın
dan, iradından doğacaktır. Ben Gelir Vergisini 
gayri menkulden ziyade istikbâlde menkul kıy
metlerin hareketinden doğacağı kanaatindeyim. 
Yani asıl büyük portesini o teşkil edecektir. 
Onun için daha tatbik mevkiine girmeden Ge
lir Vergisi hakkında büyük bir antipati yarat
manın aleyhindeyim ve vergi tekniğine de uy-
mıyan bir hükmün burada yer almasını doğru 
bulmuyorum. 

Onun için müsaade etsinler de bu hükmü 
kaldırsınlar. 

BAŞKAN — Daha iki arkadaş söz almıştır. 
Buyurun Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

bundan evvel kabul edilmiş olan 78 nci madde
nin maksadı şudur : Ve öyle olsa gerektir; 

Bir aile reisi, yani baba ile karısı ve çocuk
ları bir arada yaşadıkları takdirde, aile reisi 
olan koca gerek kendisine ve gerek karısına 
veya çocuklarına ait olan ve Gelir Vergisine 
mevzu ittihaz edilmesi lâzımgelen gelirleri tek 
olarak ve toplu bir yıllık beyanname ile bildi
recektir ve yekûnu üzerinde aile reisi adına ver
gi tarh olunacaktır. Ancak şimdi müzakere 
edilmekte olan ve bu şekilde veya tadilen ka
bul edilecek olan 79 ncu madde, kabul ettiğimiz 
78 nci maddenin tatbik edilmiyeceği halleri 
gösteriyor. Gösterilen noktalar şudur : 

Medeni Kanunumuzda karı ve koca arasın
da, mal ayrılığı, mal birliği ve mal ortaklığı di
ye üç ayrı sistem mevcuttur. Fakat bu üç sistemden 
bizim öteden beri yaşamakta olduğumuz aile ha
yatına en uygun şekil mal ayrılığıdır. 79 ncu 
maddede mal ayrılığı cari olduğu takdirde karı
nın evlenmeden evvel mevcut veya evlendikten 
sonra miras veya- vasiyet suretiyle iktisap ettiği 
malların gelirleri 78 nci maddeden hariçtir de
niliyor. Bir kere şöyle mülâhaza edelim; bir ev
li karı koca evlenmişlerdir ve aralarında mal 
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ayrılığı yardır. 79 ncu maddenin bu birinci 
bendine göre karının ancak evlenmeden evvel 
iktisap ettiği veya evlendikten sonra ancak mi
ras veya vasiyet suretiyle iktisap ettiği mallan 
kocanın vereceği müşterek beyannameye sokul
mayacaktır. Fakat evlendikten sonra mal ayrı
lığı olduğu halde dahi kadın kendi geliri ile mu
bayaa suretiyle mal iktisap ederse vergi bakı
mından ondan koca mesul olacaktır. Bu Medeni 
Kanunumuzla kabul ettiğimiz mülkiyet prensip
lerine ve aile hukukundaki hükümlere mugayir
dir. Nasıl olur, mal ayrılığı cari olduğu halde 
bir kadın kendi meşm olan geliri ile, bir mal ik
tisap ederse Beyanname mükellefi koca olsun? 
Ve vergi yekûnu üzerinden koca adına tarholun-
sun? Bu doğru olur mu? Bu takdirde kannın 
şahsiyeti hukukiyesi nerede kalıyor? Kadın, ken
di geliriyle mubayaa suretiyle mal iktisap eder 
mez mi? Miras suretiyle iktisap ettiği malı toplu 
beyandan ve yekûn üzerinden vergiden müstesna 
tutuyoruz da, iktisabın en çok cari şekli olan 
mubayaa suretiyle iktisabı hattâ üçüncü bir 
şahsın hibe etmesi suretiyle olan iktisabı, aynı 
suretle 78 nci madde hükmünden istisna etmiyo
ruz? Ve bunları koca adına vergi tarhına mat
rah alıyoruz? Bunların da istisnası lâzım gelir, 
Çünkü bu yol vergi hukuku prensiplerimize, 
mülkiyet prensiplerimize aykırıdır. Bu birinci 
bent hakkındaki maruzatım budur. 

İkinci bentde de; Küçük çocuklar yani vela
yet ve vesayet altında bulunan çocuklar maksut 
olsa gerektir, Ancak miras suretiyle veya kendi
lerine vasiyet suretiyle mal iktisap edenlerin 
geliri 78 nci maddeye tâbi olmıyacaktır. Bir kü
çük çocuğa bir üçüncü şahıs mal bağışlarsa... Ol
maz mı? Bir üçüncü şahıs mal bağışlıyamaz mı? 
Bağışladığı takdirde bunlann geliri babasının 
beyanına girecek ve yüksek nispette müterakki 
vergiye tâbi tutulması icap edecektir. Bu da 
şayanı mülâhazadır. Hattâ küçük çocuğun ken
disine miras suretiyle intikal eden meblâğla, yi
ne velisinin veya vasisinin rızasiyle küçük ço
cuğun adına satmâlmdığı tesbit edilen mal için 
dahi yine bunların babasının vergi beyanına 
girmesi için kanuni mecburiyet konulmaktadır. 
Küçük çocuk bir muristen miras yemiştir, bu 
mirasla başka bir mal satmalınsa babasının mal 
beyanına mı girecektir Yine aynı şekilde aile 
mükellefiyetine dâhil olacak mıdır? 

Üçüncü bende gelince: Recai Güreli arkada-
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şımm bahsettiği meseledir. Karı ve çocukların 
1 . I . 1947 den evvel iktisap ettikleri mal
ların iratları 78 nci maddeye tâbi olmıyacak 
ve fakat 1 . I . 1947 den sonra iktisap ettikleri 
malların iratları toplu beyana ve toplu vergiye 
tâbi olacaktır, deniliyor. îster bugünkü tarih ol
sun, ister 1947 den sonra olsun, karı veya çocuk, 
mal ayrılığı cari olan halde üçüncü bir şahıstan 
mal satın alırlarsa bu mal dahi kocanın vergi be
yannamesine giriyor. Ve koca bu yüzden ağır 
nispette Gelir Vergisine tâbi tutulmak isteni
yor. Demek ki, şöyle bir şey olacak; karı kendi 
gelirinden bir mal satmalmak istediği vakit ko
cası ağır vergi mükellefiyetine tâbi tutulacak
tır. Yani kendisi mükellef olması lâzımgelirken 
kocası ağır vergi mükellefiyetine tâbi tutula
caktır. Niçin? Kocanın bunda kabahati nedir? 
Bunların komisyonca incelenmesi lâzımgelir. 
Arkadaşımız bir takrir vermiştir. Sanırım ki, 
arkadaşımızın önergesi sadece bu fıkraya ta
allûk etmektedir. Bundan başka arzettiğim gibi 
birinci ve ikinci bentlere taallûk eden cihetler de 
vardır. Komisyon bu maddeyi alır, inceler ve 
Medeni Kanuna aykırı hükümleri buradan kal-
dırırsa zannederim en mâkul ve yerinde bir 
hareket olur. 

BAŞKAN — Slamon Aclato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Sayın ar

kadaşlar, bir kanunun makabline ademi teş
mili, en esaslı bir hukuk kaidesidir. Bu kaide
ye nadiren muhalefet edilir ve ancak intizamı 
âmme mülâhazalariyle varit olduğu zaman bu 
muhalefet yapılır. Kanunun neşrinden evvel ya
pılmış olan akdi tanımamak, bu kanunun bir 
maddesini makabline teşmil etmek demektir. 

Münir Birsel arkadaşımız, bu kanunun ma
kabline teşmil edilmediğini beyan buyurdular. 
Halbuki muayyen bir tarihte yapılmış olan bâ
zı akitleri bu kanunla kabul etmemek bu kanu
nu makabline teşmil etmek demektir. 

Bundan evvel yine bu kürsüden, Maliye Ba
kanlığı Bütçesi müzakere edilirken mükellefle
ri hüsnüniyet sahibi olarak kabul etmek zaru
retinde bulunduğumuzu arzetmiştim. 

Eğer mükellef vâzıı kanun tarafından hüs
nüniyet sahibi olarak telâkki edilirse, emin ola
biliriz ki, bu mükellefler harekâtında her za
man hüsnüniyet gösterecektir. Müterakki bir 
vergiden kaçınmak için bir baba uhdesinde bu
lunan gayrimenkullerden bir kısmını karışım 
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devredeceğini zannetmek biraz güçtür. Bir kim
senin elindeki mülkünü çıkarıp da karısına dev
retmesi birçok defalar vahim neticeler tevlit 
eden bir keyfiyettir. Nihayet bu gibi muamele
leri yapacak olan vatandaşlar çok değildir. 
Eğer hakikatte birkaç devir yapılmışsa bunu 
bir esas kabul ederek böyle bir madde vaz'et
mek doğru değildir. 

Binaenaleyh modern ve asrî telâkkilere, 
adalet esaslarına dayanan bir kanun çıkardığı
mızı beyan ederken doğru olmıyan bu gibi teş
millerden sakınalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (izmir) — Efendim; müsaade ederse
niz, mâruzâtım yalnız bir noktaya münhasır ol
mıyacak, ayrı ayrı hususları ihtiva edecektir. 
Belki, arkadaşlarımın sorularına uygun bir sı
ra da takip etmiyecektir. 

Evvelâ şunu belirtmek lâzımdır ki, bu hü
kümlerin, mülkiyet iktisabı hususu ile hiçbir 
alâkası yoktur. Evlât, zevce, koca, ve kim olur
sa olsun, bu bahiste herkes için mülkiyet ikti
sabında Kanunu Medeni ve Anayasanın her tür
lü hukuku tamamen mahfuzdur, tasarı buna ay
kırı hiçbir hüküm taşımamaktadır. 

Bu, tasarıdaki hüküm yalnız vergi miktarı 
ve vergi nispeti üzerinden vergi mükellefleri 
için konan kaideleri gösteren hükümdür. Bu, 
ne Anayasanın tanıdığı hakları, ne de mülkiyet 
iktisabı hakkını ihlâl eder ve ne de onlarla alâkası 
vardır. Bunu Vehbi Sandal arkadaşım mülki
yet iktisabı ile alâkalı gördüler ve Adato arka
daşımız da birtakım akitleri tanımamak gibi bir 
mânaya aldıklarını söylediler. Halbuki arzet
tiğim gibi ne mülkiyet iktisabı ne de mülkiyet 
hukuku ile bunun bir alâkası yoktur. Bendeniz 
bununla tasarı hukuklarını alâkalı görmemeleri
ni rica ederim. 

Şimdi, Vehbi Sandal arkadaşımız bizim Kanu
nu Medenimizin mal ayrılığını tanıdığım söylediler 
ve bu maddenin ona muhalif olduğunu ileri sürdü
ler. Yalnız bunu söylemekte geç kaldılar. Çünkü ev
velki maddede bu hüküm kabul edilmişti. Mama
fih ben gerek Kamutayı ve gerekse efkârı umu-
miyeyi aydınlatmak için arzedeyim- ki, dünyanın 
her tarafında, ailede mal birliğini tanıyan veya 
mal ayrılığını tanıyan, devletlerin dahi kanun
larında sarahat vardır. Karı kocanın malının 
idaresi ister mal ayrılığı ister mal birliği olsun 
aile beyannamesine dâhil olur diye sarih hüküm-
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îcr konmuştur. Emrederlerse İsviçre kanununu, 
emrederlerse Belçika kanununu, emrederlerse 
Fransa kanununu, ingiltere kanununu arz müm
kündür. Ailede mal ayrılığı esası bu hükme mânı 
değildir. Her yerde ailede mal ayrılığı halinde de 
bu hüküm bu esas tatbik edilir. Şurasını da bil
vesile arzedeyim ki, Vehbi Sandal arkadaşım (İn
celemeye şayandır, Komisyon incelesin) buyurdu
lar. Kendileri lütfen kani olsunlar ki, Komisyon
da iki büyük celsemizi işgal eden bu meselede Ko
misyon kendinin yapacağı her mülâhazayı in
celemiş ve her mülâhazanın üstünde ayrı ayrı 
durmuştur. Lâalettayin bir kere daha Komisyon 
bunu incelesin tâbiri, Komisyonun incelememiş 
olduğu kanaatini verecek bir mânaya atfolur. Ben 
öyle bir niyetle bunu söylemiş olduklarını kabul 
etmiyorum, ama bizi bu şekilde bir beyan kar
şısında bırakmamalarını rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar; sayın Sabuncu'nun emirle
rine geçiyorum. Sayın Sabuncu bundan evvelki 
sözlerinde «Kanun tekniğine aykırıdır» buyur
dular, şimdi geldiler «Vergi tekniğine aykırı
dır» buyurdular. Ben evvelki sözlerine kanun 
tekniğine aykırıdır şeklindeki sözlerine cevap 
verdim. Maamaf'ih sayın Adato da şimdi bunu 
yine kanun tekniğine aykırı gösterecek yolda 
beyanda bulundular. Kanun tekniğine niçin ay
kırıdır, hüküm makabline şâmil midir? Bir kere 
şunu da belirteyim ki, vergi hukukunda makab
line esas itibariyle gayri caizdir veya değildir ko
nusunda çok konuştular. Maamafih bunu müna
kaşa etmiyorum, çünkü mesele böyle değildir. 

Bakınız birinci fıkrada evlenmeden evvel ik
tisap edilen mallar hakkmda hüküm konmuştur. 
Bu kanunu makable teşmil etmek demek midir? 
Hiçbir zaman makable teşmil etmek demek değil
dir Kanunda falan tarihten evvel iktisap edilen 
mallar hakkında şu hüküm tatbik olunur demek 
ve falan tarihten sonra iktisap edilen mallar hak
kmda şu hüküm tatbik edilir demek bu kanun 
meriyete girdiği zaman tatbik edilecek hüküm
lerin makable teşmil edilmesi şeklinde mütalâa 
edilemez. Kanun meriyete girdikten sonra tat
bik edildiği zaman kanun meriyete girdiği za
man falan nevi mallar hakkında şu hüküm, fa
lan nevi mallar hakkında şu hüküm tatbik edi
lecek demektir. Hükmün vergi tekniği ile hiç
bir muhalefeti de yoktur. Vergi tekniği bakı
mından ne mahzur görürler sayın Sabuncu? Bir 
türlü iradı şu nispet üzerinden, diğer bir türlü 
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iradı şu nispet üzerinden vergiye tâbi tutmak, 
vergi tekniği bakımından prensiplere neden ay
kırı olsun? Biz burada yapmıyor muyuz, müte-

1 rakki bir vergi sistemi takip etmiyor muyuz, ge
lirleri miktarına göre bir kısım vatandaşlar için 
şu nispette, diğer bir kısmı vatandaşlar için bu 
nispette demekle zaten vergi bakımından bir tef
rik yapmıyor muyuz? Bu tefrik sosyal adaletin 
icabıdır, diye kabul etmiyor muyuz? Bunun ver
gi tekniğine muhalefeti yoktur. 

Şimdi arkadaşlar; iki arkadaş sayın Oğuz 
ve Adato bizi vatandaşlara suiniyet isnadı ile, 
aşağı yukarı ittiham ettiler. Şimdi bir kere şu
nu ifade etmiye müsaadelerini rica edeceğim. 
Bir kanun hükmü konurken, bir kaide hükmü 
konurken; kaidenin âdilâne bir şekilde ve herkes 
için bir tatbikini ihlâle mâni olmak tedbirleri koy
mak vazıı kanunun vazifesi değü midir? Şüphesiz 
vazifesidir. Burada koyduğumuz hüküm, bu kanu
nun fiyatı olarak tatbik edeceğimiz kaideyi, bu 
kanunun meriyete girmesi ihtimali önünde veya
hut gazetelerde neşri üzerine ihlâl edilmesini ön-
liyecek tedbirler almaktadır. Bu tedbiri almak o 
kaidenin umumi olarak herkes hakkında bilaistis
na tatbik edilmesini temin etmektir. Eğer bu 
hükmü koymazsak, bu kanunun meriyetine ka
dar evlâdına, karısına servetini taksim edecek 
olanların yapacağı hareket de meşru olur. 

Bu vaziyette bunlara suiniyet izafe etmeğe-
de imkân yoktur. Bu hükmü korken münhası
ran bu kaidenin bütün vatandaşlar hakkında 
tatbikini temin ve bu kaideyi ihlâl etmeğe im
kân veremiyecek tedbirler almayı istihdaf edi
yoruz. Bir kanun hükmünün ihlâline mâni bir 
tedbir koymak, fenalığın cezasını koymak, va
tandaşlara suiniyet izafesi şeklinde nasıl tav
sif olunabilir? Bunu anlıyamıyorum. Bir teknik 
işin müzakeresindeyiz. Sayın Ahmet Oğuz arka
daşımızdan şunu rica ediyorum: Kendileri bi
zim mesaimize birçok kere iştirak ettiler. Ka
mutay görüşmelerinde de hazır bulundular. Ve 
nihayet düne kadar verdiğiniz kararları; ana 
karakteri, ihlâl edecek prensipleri yıkacak bir
takım kararlardır diye, vasıflandırmak vergi 
tekniğine ait bir kanunun müzakeresinde, tâ
birimi af buyurun, istemiyerek kullanıyorum, 
iyi olmıyan bir politikadır. Kamutayın ittihaz 
ettiği kararlar karşısında Kamutay kararlarını 
bu kanunun sistemin ana karakterini ihlâl eden 
ve prensipleri yıkan esaslardır, şeklinde tavsif 
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teknik bir kanunun müzakeresinde yapılmaması 
icabeden politika işleridir ve iyi bir politika de
ğildir. Şunu da son olarak söylemek isterim ki 
hiç biriniz, komisyon azalarından hiçbiri vatan
daşın izzeti nefsini, şerefni tanımak ve hürmet 
etmekte sizden geri değiliz bunu da bilmenizi 
rica ederim Bay Ahmet Oğuz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kamutay hu
zurunda Milletveklleri arkadaşlarımız ve bu 
arada ben hiçbir suretle lâalettayiri kürsüye 
geliyor değiliz. Meselâ önümüzde konuşulmakta 
olan tasarıda doğrudan doğruya meşgul oldu
ğumuz için veya bir arkadaşımız o bahisle meş
gul olarak konuştuğu için nazarı dikkatimizi 
çeken maddeler üzerinde düşüncemizi, fikrimi
zi mütalâamızı söylemek ve en doğruyu bulmak 
için konuşuyoruz. Komisyon Başkanı arkadaşı
mızın lâalettayin dediği gibi buraya lâaletta-
yin çıkmış değiliz. 

Komisyon Başkanı bilhassa Vehbi Sandal 
geç kaldı dedi. Bundan evvelki 78 nei mddeyi 
bir daha okudum hakikaten geç kalmış oldu
ğumu gördüm. Çünkü bu birinci müzakerede 
78 nei madde kabul olunu]) geçmiştir. 78 nci 
maddeyi okuyup anladığıma göre aralarında 
mal ayrılığı olan hallerde de aile reisi olmak 
itibariyle ve çocuğun da babası olmak itiba
riyle koca, gerek karıya, gerek çocuklara ve 
ge'-ek kendine ait bulunan malların gelirlerini 
bir beyannamede gösterecek ve o beyannamenin 
altına eşi de imza edecek ve toplamı üzerinden 
vergi konacaktır. .Fakat sonra, her mükellef 
kendilerine düşen miktardan mesuldür, deni
yor. Dikkat bııyurulursa, bir taraftan bu mad
de ile toplamı üzerinden vergi tarholunuyor 
diğer taraftan da karıya, kocaya veya malın 
kendilerine ait olması lâzınıgelen çocuklara ken
di miktarlarında vergiyi tediye sorumluluğu 
kabul olunuyor. Farzedelim : 1 000 lira gelir 
kocanındır, 1 000 lira gelir karınındır ve 1 000 
lira gelir de çocuklarındır'. Toplamı 3 000 lira 
eder. Vergi ayrı ayrı 1 000 er lira üzerinden 
tarhedilmiyor da yekûn olan 3 000 lira üzerin
den ve daha yüksek nispet dâhilinde tarhedili-
yor. Toplam üzerinden tarhedilen bu vergi biner 
lira gelir sahibi olan, 3 kısım olmak üzere 
koca, karı ve çocuklar tarafından ('-denecektir. 
Bunlar- kendileri biner lira ile ayrı ayrı mükel
lef olsalardı % 15 den 150 şer lira verecekler
di. Üçünün vergi yekûnu 450 lira olacaktı. 

Halbuki, gelirin toplamı olan 3 000 liranın 
vergisi f/c 15 ve % ^ nispetiyle 475 lira edi
yor. 

Şu halde her birisi sekizer lira fazla mü
kellef olacaklardır. Ye bu .sekizer lira fazla 
vergi sadece karı, koca, ve çocuk oldukla tandan 
dolayıdır. Bu maddeden böyle bir hüküm 
çıkıyor. 

(ÎEOÎCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSKH (İzmir) -~ Nerede? 

YKIİBİ SARIDAL (Niğde) — İncelerseniz 
çıkar. 

OHÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSKL (İzmir) — Her yerde öyledir. 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Her yerde 
öyle olabilir; fakat Türkiye'de böyle olmama
sını istiyoruz. Türkiye'de de B. M. Meclisi 
böyle kabul ederse böyle olur. Bir babanın 
bin, karısının bin ve çocuğunun da bin liralık 
geliri olsa vergi haddimiz de, istisnaları bıra
kalım, % 15 olan birinci kademe mükellefiyet
te birinci kademe meselâ % 15 nispetiyle 
mükellef olmaları Jâzımgelirken gelirin topla
mı olan 3 bin lira da (/c 15 ve % 20 üzerinden 
mükellef olacaklardır. Nispetler artmıştır. 475 
lira tutacak olan bu verginin tekrar her üçüne 
ircaıııdan dolayı biner lira gelirden 158 er li
ra vergi vereceklerdir. Bunun sadece sebebi ver
ginin bir araya toplanması ve kocanın da aile 
reisi sayılmasıdır. 7S nci madde kabul olun
muş ve geçmiştir, bunun tashihi ikinci müza
kerede bir değiştirge vermekle kabildir ve bunu 
ben Kamutaydan ikinci müzakerede rica edece
ğim. Ancak şimdi bu maddede zühul etmiye-
lim. Bundan evvelki maddede bir zühul olmuş
sa bunda olmasın 79 ncu maddede karı ile koca 
arasında mal ayrılığı cari olan hallerde evlen
meden evvel iktisap olunan veya sonra ancak 
miras veya vasiyet suretiyle iktisap edilen mal
ların gelirleri kocanın vereceği beyannameye 
dâhil olmuyor hükmü vardır. Fakat karının ve
ya çocukların satın almak veya başka bir kim
se tarafından bağışlanmak suretiyle iktisap 
edecekleri malların gelirleri müşterek beyan
nameye sokuluyor. Bu, olmaz, yanlıştır. Ben 
bu sözlerimle bu mallar kadının veya çocuğun 
olmuyor, kocanın babanın oluyor demiyorum. 
Fakat vergi bakımından bu yanlıştır. Müşte
rek hayat zamanında, evlilik zamanında k a n 
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kendi geliri ile mal iktisap ederse hem karı ve I 
hem koca niçin ağır bir mükellefiyete tâbi ol
sunlar? Ama muhakkak böyle olacak denilirse, 
o başka. Fakat bir aileyi, bekâr olanlara naza
ran ağır mükellefiyete tâbi tutmak doğru ol
maz. Mal kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı bunları 
bendeniz mevzuubahis etmiyorum. Bunlar ha
riç. Kim mükellef? Gelir sahibi. Gelir sahibi 
karısı iken kocasını beyanname ile mükellef tu
tuyoruz. Bu haksız olur demek istiyorum, bun
dan başka 3 ncü bentte yazılı olan 1 . I . 1947 
den evvelki iktisapları tanıyıp, bu tarihten son
raki iktisapları tanımamak da yanlış olur hat
tâ birinci, ikinci bentler noksan olduğu için 
bunlar kaldırıldığı takdirde. 3 ncü bendin hük
mü kendiliğinden düzelmiş olur : 

Komisyon bunu inceledik, tetkik ettik, diyor 
fakat bir daha incelense, bizi ve bizim gibi ar
kadaşlar dinlense acaba kanaatini değiştirmez 
mi? Yine ısrar ederse Kamutay hâkim olur. 
Komisyona gitmesinde bir mahzur var mı? bun
dan evvel birçok maddeler Komisyona gitmiştir. 

Arkadaşlar; Gelir Vergisi sisteminin ben 
aleyhinde değilim. Bendenizi zannetmeyin ki 
muhtelif maddeler dolayısiyle kürsüye çıkıyo
rum, ve fikirlerimi söylüyorum. Bu konuşmam 
larım bu sisteme bir muhalefet değildir. Kati
yen böyle bir şey yoktur. Ben Gelir Vergisi 
sistemine bu memleketin malî inkişafı bakımın
dan tamamiyle taraftarım. Fakat mâkul hü
kümleri ve mâkul tatbik kabiliyeti olan bir Ge
lir Vergisini istiyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir} — Efendim, 

Sayın Komisyon Başkanı cidden bendenizi anlı-
yamamış. Hattâ o kadar ileri anlıyamamış ki, 
sırf bu kanunun, bâzı maddelerinin dahi tatbik 
sahasında netice vermesi dileğinden doğan bir 
gayretle ileri sürdüğüm fikirleri büyük bir gay
retle ve aksine, mütalâa ettiler. Bendeniz bunu 
tabiî görürüm. Çünkü bu bir saha ve sia mesele
sidir. 

Benim, işaret etmek istediğim nokta şu idi; 
Gelir Vergisinin tatbikmda Hükümete ve Devle
te düşen fedakârlık, feragati bizzat kanunu geti
renler ısrarla işaret etmekte idi. 

Çok ileri anlayış gösterenlerin bir tesamüh 
göstermesi tabiî idi. Çünkü dünyanın en iptidai 
vergi sisteminden, en anlayışlı, ileri bir siste- | 
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me atlarken bu tesamühun gösterilmesini tabii 
görüyorlardı. 

Maddeler devam etti, mütalâa edildi, hattâ 
bu yüzden birçok prensiplerden feragat edildi. 
Yüksek Meclis bunları kabul etti. 

Şimdi bir maddeye geliyoruz, o maddede Ko
misyon o kadar sıkıntı içerisinde, Komisyon 
onun üzerinde o kadar hasis davranıyor ki, in
san bu tesamuh göstermesi lâzımgelen bu işi ida
re edeceklerin bu hiç mesabesindeki mesele üze
rinde bu kadar hiffet göstermeleri beni âdeta 
korkutuyor. Benim ürktüğüm budur. 

Sayın arkadaşıma soruyorum, hangi mad^ 
delerde ne kadar kıskançlık içinde, 10 - 50 de
fa titizlikle hareket ettiklerini tesbit ettim. 
Ben bunun içindir ki, düne nazaran tümü hak
kındaki konuştuğuma göre bugün bu verginin 
dana çok çabuk işe yaramıyacağınm tesiri al
tında, korkusu altındayım. Binaenaleyh politi-
kaymış şu imiş, bu imiş bence bunlara lüzum 
yoktur. Hem ben ne diye politika yapayım, bu
na ne lüzum var. 

Arkadaşlar bir aile camiası içinde bir baba 
oğluna 100 000 liralık apartman- hibe etmiş. 
Tasavvur eder misiniz ki, bu 100 000 liralık 
apartman kolaylıkla hibe- edilebilir. Ailenin 
içtimai, bünyesini hepimiz tecrübe ile biliriz ki, 
bu hususta verilen kararlar dikkatli davranma
yı icabettirir. 10 000 liralık gelir alıyor. Bu -Ge- • 
lir Vergisinden hariç mi kalacaktır. Prensipi-
miz onu da kavrıyor. Ondan da Gelir Vergisi 
alacaktır. Ama vâzıı .kanun olarak babanın 
% 20 vergi vermesi lâzımgelirken bu apartma
nı oğluna devretmesi yüzünden, % 20 müterak
ki nispete tâbi tutulmuşken, devretmezse idi 
% 5 fazla vergi verecektir, indirim haddi ol-
mıyacaktı. Neticede Devlet olarak 500 lira faz
la vergi alacaktır. Benim işaret etmek istedi
ğim, nokta buradaki hisset, buradaki Devlet 
olarak anlayışla tesamühle şu hareketin hiçbir 
irtibatı olmadığım kabul etmek lâzımdır. Bu 
itibarla eğer hakikaten bu işi- tatbik mevkiine 
koyup da canlı bir netice elde e.tme.k istiyorsak 
nasıl olsa vergiye matrah ittihaz etmek istedi-
ğimiz bu gibi hareketler .üzerine kıskanç dav
ranmamak lâzımgelir. Bunun yanısıra gayet ta
biî bütün mütalâayı suiniyet esası üzerinden 
yürütmüş oluyoruz. Bu memlekette kaç tane 
aile babası vardır ki, suiniyetle, vergiden bir 
miktar kaçıracağım diye malını evlâtlarına tak-
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sim etmiş olsun. Taksim etse dahi bu Devletin 
gelirine kaç para fark iras eder? Binaenaleyh 
psikolojik noktadan rica ediyorum, haklı ola
rak babasından, dedesinden veraset suretiyle 
mal iktisap etmiş ve onların geliriyle elde ede
ceği hakları için çocuklara bu madde ile teca
vüz etmiyelim. Hem de psikolojik bir görüşle 
Devletin haksız noktalar üzerinde ısrarla dur
duğuna zahip olmamasını sağlıyalım. Maksa
dım budur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Efendim, deminki sözleri
ni benim anlayışsızlığıma hamletmemeleri ilti
fatlarına memnun oldum. Kendisinden hakkım
da başka türlü iltifata alışmadım. Ben anlayı
şımın genişliği yolunda temedduhda bulunacak
lardan değilim. Şimdiye kadar da böyle bir te
meddünde bulunmadım. Bir temerrüt yapma
dım. Ama memlekette ve Mecliste herkesin sa
ha ve siası ela bilinen hususlardır. Bu noktada 
söyliyeceğim bu kadardır. 

Yine komisyon adına konuşuyorum, şahsım 
namına değil konuşmalarımızda arkadaşları 
rencide edecek şekilde neden bize hisset atfe
diyorlar. Bir kaide koyuyoruz aile mükellefiyeti 
aile geliri için bir kaide koyuyoruz. Bu kaidenin 
şu veya bu şekilde ihlâl edilmemesi ,bu kaidenin 
tatbikma mâruz olacaklar. Üzerinde içtimai ba
kımdan iyi tesir eder. Kaidenin bazılarınca ihlâl 
da, aksi şekilde, yani fena tesir eder. Biz bu gibi 
mükellefiyete tâbi olanlar üzerinde bu. kaideyi. 
ihlâl edecek hareketlere mâni olacak tetbirleri 
koymaktayız. Bunu bir hisset, vatandaşlara suini
yet aile şeklinde mütâlâa, bir sebebe ve maksada 
müstenit değilse, kanun koymanın bu icaplarını 
düşünmemek neticesi sayılmalıdır. 

Şimdi Sayın Vehbi Sandal arkadaşımızın söy
lediklerine cevap vermiyeceğim. Çünkü bunların 
prensipi bundan evelki maddede aynen kabul edil
miştir. İkinci müzakeresinde değiştirge verirler. 
Mesele hal edilir. Ama Kemali hürmetle kendile
rine şunu arzedeyim, aile mükellefiyeti usulü, 
dünyanın her tarafında cari olan usuldür. Gelir 
Vergisi sisteminin, bir prensipi de budur. Sosyal 
adalet ki, siz bunun en hararetli taraftarlarm-
dansmız, sayın üstat bir aile iradının, meselâ 
bfeş kişiye taksim edilmiş olmak suretiyle aşağı 
nispetlere ve bir tek kişinin üzerinde gö
rülmekle büyük nispetlere tâbi olması şekli ara
sında tevellüt edecek vergi farkı, sizin sosyal 
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adalet İlişlerinizi rencide etmez mi?. 

Biz, dünyanın yaptığı sosyal adalet icâbının 
bu prensip üzerinde ortaya koyduğu şeyi, müda
faa ediyoruz. Bunu da zaruri hadler dâhilinde 
yapılmasını istiyoruz. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Önergeleri arzediyorum. 
(Tokad Milletvekili Recai Güreli 'nin önergesi 

tekra? okundu) 

Sayın Başkanlığa 
79 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının kaldırılma

sını teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Yetmiş dokuzuncu maddenin üçüncü fıkrası

nın kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Giresun Milletvekili 
İsmail Sabuncu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere 79 ncu maddenin 1 

nci bendinde (karı, koca, arasında mal ayrılı
ğı cari olan hallerde karının satın alma yolu ile 
iktisap ettiği malların koca adına vergilendirilme
si) ve 

2 nci bentteki (küçük çocukların yine satm
alına yolu ile iktisap edecekleri malların baba 
adına vergilendirilmesi) ve, 

o ncü bende göre (1 .1 .1947 tarihinden ev
vel iktisap ettikleri malların da koca ve baba adı
na vergilendirilmesi) doğru değildir. Binaenaleyh 
bu maddenin medeni kanun esaslarımız bakımın
dan bir daha incelemek üzer komisyona verilme
sini teklif ederim, 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Önerge, Medeni Kanun hük
münden bir daha incelenmek üzere, bu madde
nin Komisyona verilmesini istiyor. Diğer öner
gelere nazaran en ileri bir tekliftir. Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum : Nazarı itibara alanlar 
lütfen işaret buyursunlar.. Almıyanlar.. Nazarı 
itibara alınmamıştır. 

Salamon Adato ve İsmail Sabuncunun öner
geleri aynı mahiyettedir, 3 ncü fıkranın tama
men kaldırılmasını istiyor. Recai Güreli'nin 
teklifine nazaran daha ileri bir tekliftir. Her 
iki önergeyi tekrar okutuyorum. 
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(Salamon Adato ve îsmail Sabuncu'nıın 

önergeleri tekrar okundu). 
BAŞKAN -— 3 ncü fıkranın tamamen kaldı

rılmasını istiyen bu teklifi nazarı itibara alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Eecai Güreli'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara 

alanlar... Almıyanlar.. Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname 
Vergi tevkifatı ve vergi kesenler 

SEKSENİNCİ MADDE — Kamu idare ve 
müesseseleri, kurumlar, cemiyetler, tesis ve va
kıflar gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan tüccar ve serbest meslek erbabı aşağıda 
yazılı ödemelerden istihkak sahiplerinin Gelir 
vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mec
burdurlar : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler (Üc
retleri götürü usulde tesbit edilen hizmet erba
bına ödenenler hariç) ; 

2. 45 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
istihkaklar; 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayı-
siyle serbest meslek erbabına ödedikleri para
lar (Telif kazançları istisnasından faydalanan 
veya kazançları götürü olarak tesbit edilen is
tihkak sahiplerine serbest meslek faaliyetinden 
dolayı ödenen paralar har iç) ; 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim bir yanlışlığı önlemek için 
maddenin sonuna bir fıkra ilâvesini arz ve tek
lif ediyoruz. 

Bir de 3 ncü fıkrada bir kelimenin değişti
rilmesini teklif ediyoruz. 

3 ncü fıkrada; (yaptıkları serbest meslek iş
leri dolayısiyle serbest meslek erbabına ödedik
leri paralar) deniyor. Bu işleri yalnız serbest 
meslek erbabı yapmaz, başkaları da yapabilir. 
Onun için serbest meslek erbabına kelimeleri 
yerine «Bu işleri yapanlara» kelimesinin ko
nulmasını, rica ederiz. 

Maddenin sonuna; tüccarın ve serbest mes
lek erbabının yukardaki hükümler dairesinde 
yapacakları tevkifat ticari veya meslekî işlerle 
ilgili ödemelere münhasırdır cümlesinin ilâve

sini rica ediyorum. Bunun da sebebi şudur; bir 
tüccar çocuğu hasta olduğu zaman evine davet 
ettiği doktorun vizitesini vizite parasını öderken 
bundan vergi tevkif edeceği gibi bir mâna anla
şılmasın. Onun için bu fıkranın ilâvesine müsa
adenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur. 

Maddeyi Komisyonun şimdi yaptığı tadil tek
lifi ile yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ktmiyenlcr... Madde bu tadille kabul edil
in işli r. 

Tevkifata tâbi olmıyan ücretler 
StiKStiN BİRİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi 
tevkif usulü cari olmaz : 

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş 
verenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı; 

2. 16 ncı maddede yazılı istisnadan fayda-
lanmıyan yabancı elcilik ve konsolosluk memur 
ve müstahdemleri; 

Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümün
deki hükümler dâhilinde, yıllık beyanname ile 
bildirirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... lOtmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Menkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı 
SEKSEN' İKİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı menkul sermaye iratları vergi tevkif atma 
tâbidir : 

1. Sermaye şirketlerinin ve sermaye üzerin
den kazanç dağıtan -kooperatif şirketlerin safi 
kazançlarından Kurumlar Vergisi çıktıktan son
ra kalan kâr kısmı; 

2. Âdi komandit şirketlerde komanditerlerin 
kâr hisseleri; 

->. Tahvilât faizleri ile 1 numaralı fıkranın 
dışında kalan esham temettüleri; 

4. Mevduat faizlerinin istisna haddini aşan 
kısımları. 

Menkul sermaye iratlarından vergi tevkifatı 
aşağıdaki esaslar dairesinde yapılır : 

1. Türkiye'de doğan kârların ve kâr hisse
lerinin vergisi, sermaye şirketleriyle kooperatif 
şirketlerde Kurumlar Vergisi beyannamesinin, 
âdi komandit şirketlerde komanditelerin Gelir 
Vergisi beyannamelerinin verileceği müddet için-
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de bu şirketler tarafından kesilir; 

2. Türkiye'de doğan faizlerin vergisi, bun
ları borçlanan tüzel kişiler tarafından ve borç 
olarak tahakkuk ettiği tarihte kesilir. Borcun 
tahakkuk tarihi, borçlananın zimmetine terettüp 
ettiği tarihtir; 

3. Yabancı memleketlerde doğan ve Türki
ye'de ödenen faiz ve temettülerin vergisi, bunları 
yabancı kurum hesabına Türkiye'de ödiyenler 
tarafından ödeme tarihinde kesilir; 

4. Menkul sermaye iratları üzerinden vergi 
kesilirken, istihkak sahiplerinin gerçek veya tüzel 
kişi olmalarına ve ("Mir veya Kurumlar Vergisi
ne tâbi bulunup bulunmamalarına bakılmaz. 

VEHBÎ SAR] DAL (Niğde) — Efendim, ko
nuşmakta olduğumuz 82 nci madde üzerinde 
bilhassa bu maddenin birinci bendi üzerinde 
komisyonun bizi aydınlatması gereklidir. 

Çünkü bu bent Sermaye şirketlerinin ve 
sermaye üzerinden kazanç dağıtan kooperatif 
şirketlerin safi kazançlarından Kurumlar Ver
gisi çıktıktan sonra kalan kâr kısmının vergiye 
tâbi olduğunu beyan ediyor. Sermaye şirketleri, 
yani hisseli komandit, anonim ve limitet şirket
lerle kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin safi 
kazançlarından Kurumlar Vergisi çıktıktan son
ra. her ortak adına bir gelir düşer, ve her ortağın 
adına, düşen bu gelir ayrıca Gelir Vergisinin 
matrahı olur. Maddeden bu mâna çıkıyor. 

Bir kere umumi olarak şunu Öğrenmek isti
yorum. Bu madde ile acaba memleketimizde sı
nai, ticari sahalarda ve zirai sahada şirketçe 
çalışmanın önüne geçici, şirketçe çalışmayı en
gelleyici bir mâna mevcut değil midir? Çünkü bir 
kimse, bir gerçek kişi kendi başına bir iş gördü
ğü takdirde yalnız Gelir Vergisine tâbidir. Fakat 
aynı işi kendisinin ortak olduğu bir şirket gö
recek olursa bir kere Kurumlar Vergisine tâ
bidir. Ondan sonra Kurumlar Vergisi çıkarılır 
ve her şerike bir kâr payı düşer. O pay da ver
giye tâbidir. Bir adanı düşünür eğer ben bir 
şirket teşkil edecek olursam Kurumlar Vergisi 
adı ile bir vergi verdikten maada bir de hisseme 
düşen kazançtan da bir vergi vereceğim. Bu su
retle iki kere vergi ödemiş olacağım. O halde 
iki vergi vereceğim yerde tek başıma çalışmak 
benim için daha menfaatli olur demez mi? Bu 
hususun aydınlatılması lâzımdır. 

ikinci bir nokta da 19 ncu maddedeki zirai 
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kazançların istisnası bahsinde arzetmiştim. Tek 
kişinin zirai kazançları vergiden muaftır. Fa
kat şirket halinde olursa, hu zirai kazanç, Ku
rumlar Vergisine tâbidir. Meselâ tütün yetiş
tiren bir anonim, limitet veya kâr dağıtan bir 
kooperatif şirket, Kurumlar Vergisini verdik
ten sonra kalan kazançtan ortaklara düşen his
seler bu madde ile vergiye tâbi tutulduğuna 
göre acaba 19 ncu maddedeki istisna kalkmış 
olmuyor mu? Yani bir adam tek başına zira-
atle uğraşırsa Gelir Vergisinden muaftır, fakat 
şirket halinde ziraatle uğraşırsa hem Ku
rum Vergisi verecektir, hem de kazançtaki his
sesinden vergiye tâbi olacaktır. Maddenin mâ
nası, hükmü böyle midir? Ve bu takdirde 19 
ncu maddedeki istisnayı kaldıran bir hüküm 
olmaz mı? Hayır bu madde 19 ncu maddedeki 
istisnayı kaldrıuamıştır denilirse mesele yok
tur. 

Bundan başka sınai, zirai ve ticari her 
hangi bir şirket iki vergiye tâbi olduğuna ya
ni hem kurumlar, hem tek kişi vergisine tâbi 
olacağına göre bu, memleketimizde şirket ha
yatını geriletmez mi? Şirket hayatının inkişafı
na mâni olmaz mı? bu hususlarda ne düşündük
lerinin komisyon tarafından izahım rica ede
rim. . 

ALÎ RİZA İŞİL (Trabzon) — Efendim, 
Vehbi Sandal arkadaşımızın ifade buyurdukları 
hususat komisyonda münakaşa edilmişti. Ku
rumlar Yergisi Kanunu müzakere edildiği 
zaman arkadaşım görecektir ki, özel kişi 
halinde olsun, tüzel kişi halinde bulunsun, ça
lışanların gelirleri müsavi şekilde vergilendiri
lecektir. Yani kurumda çalıştırılan sermaye ile, 
özel şekilde çalıştırılan sermaye aynı miktar
da vergiye tâbi tutulmaktadır. 

VEHBÎ SARI DAL (Niğde) — Nasıl? Anla
madım. 

ALÎ RİZA İŞIL (Devamla) — Meselâ tek 
başına çalışan bir arkadaş nasıl aşağıda gele
cek nispetler dairesinde vergi verecekse ku
rum halinde çalışanlar da. Kurumlar Vergisi 
diye kesilen miktarın üstünden mükerrer ola
rak değil, ona mahsup etmek suretiyle vergi 
verecektir. Her iki şekilde de verginin âzami 
nispeti % 85 i geçmiş olmıyacaktır. Bu ciheti 
Kurumlar Vergisi bahsinde göreceğiz. 

Zirai istihsalâtm şirket halinde de istisna
iydi, şüphesiz ki, doğru değildir. Müstahsilin 
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kendi eliyle kendi mahsulünü satması başka, 
şirket halinde birleşerek satması gene başkadır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Şerikleri de 
ayrıca mükellefiyete tâbi midir? 

ALÎ RIZA IŞIL (Devamla) — Evet, ayrıca 
tâbidir. 

VE11Bİ SAR1DAL (Niğde) — Bir sual. 
BAŞKAN — Sualinizi komisyondan sorun. 
Arkadaşımız kendi namına söylediler. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BÎRSEL (îzmir) —- Şimdi kurumlardan vergi 
almak, almamak bahsini kurumlarda görüşece
ğiz. Binaenaleyh burada, kurumlardan ayrıca 
vergi alınacak, almmıyacak mevzuuna girmiye-
lim, müsaade ederseniz. 

Bu madde şudur : Şahsan alacağı her hangi 
bir kazanç hissesi, kâr hissesinin vergisini na
sıl tahsil edeceğiz. Mesele budur, buradaki hü
küm, ortak kazancını alsın gitsin, kendisi ayrı
ca bir beyanname versin de ondan sonra mı 
tahsil edelim, yoksa bu kazancı veren kurum 
bunu verirken, bunun vergisini kessin ve Mali
yeye versin mi? Yani tıpkı ücretlerde olduğu 
gibi mi yapılsın? 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Müsaade 
ederseniz, sual sual sorayım. Bir şirket vergi
ye tâbi olacaktır, ayrıca o vergi tenzil edildik
ten sonra, ortakların hisselerine düşen kârlar 
da Gelir Vergisi ile vergilendirilecektir, bu 
böyle. 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Tamam. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Fakat mah

sup edilecek veya edilmiyecek midir? Sualim 
budur. 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Kurumlar 
Vergisi eshamlı ortaklığın şahsiyetinden alınır. 
Hakiki şahısların kendi teşebbüsünden, aldığı 
hisse senedi veya eshamdan veya gayrimenkul 
iradından mütevellit gelirleri vergiye tâbi tu
tan kanun ise, bu kanundur. Bunun için bir 
şahsın bir şirketten aldığı yani aksiyonundan 
aldığı kazanç hissesinden bu kanuna göre ver
gi alınacak ve bu vergi şirketten kazancını alır
ken vergisi şirkete tevkif edilecektir. Buradaki 
hüküm bunu tâyin eder. 

Şimdi, Kurumlar Vergisini verdikten sonra. 
şahsın Gelir Vergisi vermesi sizin için müker
rer telâkki ediliyorsa o zaman yapılacak iş 
Kurumlar Vergisini kaldırmaktır. Gelir Vergi-
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si, her geliri aynı nispette vergilendireceği için 
şahsa intikal eden her gelir bu kanun mucibin
ce vergilendiriliyor. Yalnız burada, nerede ver
ginin kesileceğini gösteriyoruz. 

VEHBÎ SARİ DAL (Niğde) — Bu takdirde 
şirket halinde çalışmazsa müteşebbis ancak 
kendi kazancından vergiye tâbidir. Fakat şir
ket halinde çalışırsa; hem kurumun kazancın
dan hem kurumdaki payından vergiye tâbidir. 
Bu sistem, .şirket hayatını önlemez mi? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 
(Devamla) —Aziz arkadaşım; bu; Kurumlar 
Vergisi konuşulurken konuşulacak bir mesele
dir. Siz Kurumlar Vergisinden dolayı eshamlı 
şirket şahsiyeti mâneviyelerinin bir vergiye tâ
bi tutulmamasını mı istiyorsunuz? Bunu öbür 
kanunda konuşalım. Ama burada şahısların eli
ne geçen kazancın şirket hissesi diye vergiden 
müstesna tutmıyalım. Bu şahısların aldıkları 
kazanç ve iratların muayyen nispetler üzerine 
vergiye tâbi tutulmasını ve nerede verginin ke
sileceği meselesidir. Kurumlar Vergisi alınırsa 
şirketten alınır mı, alınmaz mı? Bu mesele ay
rıdır ve Kurumlar Arergisi Kanunu tasarısında 
konuşulmalıdır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Sayın Başka
nın burada şeriklerin kendi kazançlarından 
bahsediyoruz. Bunlar Kurumlar Vergisi çıktık
tan sonra kalan kazançlardır. O kazanca isabet 
eden vergi kurumca tevkif edilir, diyoruz. Bu
nun mânası Maliyeye yatırılır demektir. Bir 
mahsuba gitmiyoruz, işte burada bir müker
rerlik vardır. 

Kurumlar Vergisini alalım. Ve ortağın ka
zancı için vergi alırken bir mahsup yapalım. Bu 
mahsup kabul olunuyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Mütalâanız bu yolda ise 
bu şekilde bir mahsubu yani kurumlardan alı
nan Kurum Vergisinin şahıslar Gelir Vergisine 
mahsubunu kabul etmiyoruz. Çünkü vergi ser
mayenin, emekten doğan Kazanç Vergisinden 
ayrı ve fazla vergilendirilmesi, diskriminasyon, 
yani ayırma usulüne tâbi tutulmasının bir neti
cesidir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — ikinci nokta. 
Zirai işlerde sermaye yatırıp iş yapanların ora
dan aldıkları kazançları ayrıca gelir vergileri
ne tâbi midir? 
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MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Sermaye şir

ketleri yani sermaye üzerine kazanç dağıtan 
şirketler Kurumlar Vergisine tâbi tutulacak
tır. Şahısların oradan aldıkları kazanç hisse
leri de diğer sermaye şirketlerden alınan ka
zançların tâbi olacağı aynı hükümlere tâbidir. 

VEHBİ'SARIDAL (Niğde) — Şu halde zi-
raatle meşgul olan tek kişi vergi vermiyecektir, 
şirket halinde çalışanlar hem Kurum Vergisi 
verecekler, hem de ayrıca Kazançları Gelir 
Vergisine tâbi olacaktır. Bu ziraat kazancın 
vergiden istisnasını kaldırmazını? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Sermayesi
ni bir kuruma yatıran elbette vergisini vere
cektir. Çiftçilik yapmadan evinde oturan ada
mın alacağı kazancı vergilendiriyoruz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bir sual? 
Bu maddede sermaye şirketlerinden bahsedili
yor. Şu halde şahıs şirketleri müstesna demek
tir. Fakat bir şirket vardır ki hem sermaye şir
keti hem de şahıs şirketidir. Bu şirket, mahi
yeti muhtelit limitet şirketidir. Bu husustaki 
noktai nazarınız nedir?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Bunu bir sermaye şirke
ti sayıyoruz. Sermaye şirketlerinde şeriklerin 
mesuliyeti mahduttur, öbür tarafta her şahsın 
mesuliyeti gayrinıahduttur. Bizce vergi nokta
sından böyledir. 

SALAMON ADATO (İstanbul.) — Tasrih et
mek lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (Devamla) — Kurumlar Vergisinde 
göreceğiz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Tasrih 
etmek lâzımdır efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Kurumlar Vergisi Ka
nun tasarısı hükümleri sizin endişe buyurmanı
za mahal bırakmıyor zannederim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar, Komisyon Başkanı arkadaşımızın ay-
dmlatcı szölerine göre vaziyetin şöyle olduğu 
anlaşılıyor: Bir kimse tek başına Gelir Vergi
sine matrah olan bir işle iştigal eder ve bir ka
zanç temin eylerse vergi verir. Bunu biliyoruz. 

Şirket halinde ise önümüzde inceliyeceği-
miz Kurumlar Vergisine tâbiridir, nispeti, mik
tarı orada göreceğiz. Fakat netice şu olacak
tır bu maddenin hükmüne göre: Şirket. Kurum-
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lar Vergisini verdikten sonra şeriklerine kâr 
dağıtacak değil mi? O kârdan, şerike isabet 
edefl Gelir Vergisi ne ise onu alıkoyacak ve Ma- * 
liyo kasasına yatıracaktır. O halde şöyle oluyor: 
Bir kimse tek başına çalışırsa bir vergi ile mü
kelleftir, şirket halinde çalışırsa hem kurduğu 
şirket mükelleftir hem de'-kendi kazanciyle mü
kelleftir. Bu suretle şirketlerin teşekkülüne ver
gi yolu ile mâni olan bir hüküm konulmuş olu
yor 

Zirai şirketlere gelince: Prensip olarak ka
bul edildi büyük, orta, küçük her türlü ziraatle 
iştigal edenler Gelir Vergisinden müstesnadır. 
Kurumlar Vergisinde göreceğiz ki ziraatle işti
gal eden şirketler de Kurumlar Vergisine tâbi 
olacaktır. Bunu Kurumlar Vergisinde görece
ğiz. 

Kurumlar Vergisine tâbi olan bir ziraat şir
ketinden hissesine düşen kazanç miktarı için 
hissedar ayrıca vergi ödeyecektir. Bu suretle 
asıl maksadı ziraat olan şirket hem Kurum ver
gisini verecek hem de bu şirketten hisse alan 
ayrıca kazancından vergi verecektir. Vaziyet 
bu oluyor. 

Ben artık takrir vermiyorum. Takdir sizin
dir. Bu maddenin ayniyle kabul olunması veya 
düzeltilmesi takdirlerinize aittir. 

K. B. MÜNÎR BİRSEL (İzmir) — Aziz ar
kadaşlarım; eğer sayın Vehbi Sandal 'm müta
lâası kabul edilmek lâzımgelirse Kurumlar Ver
gisi denen vergiyi do kaldırmak lâzımdır. O 
vakit Kurumlar A'ergisi denen verginin hikme
ti vücudu kalmaz. Şimdi burada Gelir Vergisi
nin en esaslı prensiplerinden birisi olan, yalnız 
emek ve yalnız sermayenin ayrı ayrı nispette 
vergilere tâbi tutulması prensipi tatbik yerini 
bulmaktadır. Yalnız emekle, yalnız sermaye ay
nı miktarda vergiye tâbi tutulmaz. Buna (disk-
rinıinasyon) prensipi derler, Kurumlar Vergisi
nin esası da budur, bilmiyorum, arkadaşımın 
bu teklifi kabul edilirse varacağımız netice ne 
olur? Ama bunu kabul etmek lâzımgelirse ha
kikaten Kurumlar Vergisi Kanununu kaldırmak 
lâzımdır. O takdirde her şirketin hissedarlarına, 
vereceği şeyi kendi beyannameleri üzerinden 
vergiye tâbi tutmakla iktifa etmek lâzımdır. 
Böyle bir şey kabul edilirse Kurumlar Vergisi 
diye bir şeye ne lüzum vardır? Ama bunu yine 
Kurumlar Vergisinde münakaşa edelim, ricam 
budiK. 
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f/Âva\ şirketlere gelince: 
Orada sermaye şirketi yani eshamlı şirketler, 

veyahut sermaye üzerine kazanç dağıtan koope
ratif şirketler bahis konusudur. Şimdi Sayın 
Vehbi Sandal arkadaşımın beyanlarını şu netice
ye bizi götürmez mi, Kendilerinin mütalâalarına 
göre; yalnız sermayesini bir zirai işe yatırıp da 
evinde oturan ve onun kârını alan insanlar vergi
den muaf olsun, emek kazancından esnafın, tüc
carın ticaretinden vergi alalım. 

Biz eshamlı şirketi, ziraat ile de meşgul olsa, 
bu şirket hisse senetlerine yalnız sermayesini 
yatıran ve evinde oturarak kâr alan bir insanın 
temin ettiği geliri, biz bir sermaye iradı telâkki 
ederiz. Bizce sermaye iradı, ister banka faizi 
olarak alınsın, ister sanayi şirketi eshamı olsun 
ve isterse zirai şirket eshamı olsun, bunlardan 
alınan iratlar, vergiye tâbidir. Sermaye şirke
tin zirai vasıfta mütalâa ederek tıpkı çiftçi
nin muafiyetine bunları mazhar kılmakta hiçbir 
sebep yoktur. (Doğru sesleri, reye sesleri). 

BAŞKAN — önerge yoktur efendim, madde
yi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi tevkifatınm gösterilmesi 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — iş veren

ler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden 80 
nei madde mucibince yaptıkları vergi tevkif atını 
Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordrosunda 
veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göster
meye mecburdurlar. 

80 nei maddede yazılı diğer ödemelerden ve 
82 nei maddede yazılı iratlardan yapılan vergi 
tevkifatı, vergi kesenin kayıt vo hesaplarında ay
rıca gösterilir. 

82 nei maddede yazılı mevduat faizlerinden 
yapılan vergi tevkifatı takvim yılının sonunda, 
mevduat hesabı yıl içinde kapatılmışsa, hesabın 
kapatıldığı tarihte vergi kesenin kayıt ve hesap
larında .gösteril ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 
a) Verilme zamanı 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 80 ve 82 
nei maddeler -gereğince vergi tevkifatı yapmaya 
mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler 
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veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar 
ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi aynı 
20 nei günü akşamına kadar, ödeme veya tahak
kukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi daire
sine bildirmeye mecburdurlar. Mevduat faizle
rinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu 
müddet bir ay uzatılır. 

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yer
lerde yapılan ödemelerin ve tahakkukların ve 
bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi 
caizdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı ona 
kadar olan iş verenler, bağlı oldukları vergi dai
resine evvelden bildirmek şartiyle, muhtasar be
yannamelerini her ay yerine üç ayda bir vere
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 
b) Muhteviyatı 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Muhta
sar beyannamede aşağıdaki malûmatın gösteril
mesi lâznndır : 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı - veya 
unvanı - ile adresi; 

b) Muhtasar beyannamenin taallûk ettiği 
ay veya aylar; 

c) Aylık ücret bordrolarının icmali; 
1. Hizmet erbabının sayısı; 
2. Hizmet erbabına verilen ücretler yekûnu; 
3. Ücretlerden yapılan vergi tevkifatınm ye

kûnu (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her 
aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir); 

d) Vergi tevkif atma tâbi diğer ödemeler : 
1. istihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş 

adresi; 
2. ödemenin nev'i; 
3. ödemenin miktarı; 
4. ödemeden yapılan vergi tevkifatı; 
e) Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi ve 

yetkili imza. 
82 nei maddede yazılı kârlar ve iratlar ve bun

lardan yapılan vergi tevkifatı, nevi itibariyle 
icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir, 
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Muhtasar beyanname veril miyeeek haller 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Umumi 

Bütçeye dâhil idare ve müesseseler yaptıkları 
vergi tevkii'atı için beyanname vermezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Hususi haller ve münferit beyanname 

Münferit beyannamenin verileceği haller 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Dar mü

kellefiyete tâbi mükelleflerden yıllık beyanna
me vermeye mecbur olmıyanlar, gayrimenkulle-
ı in ve hakların satışından, iştirak hisselerinin 
devir ve temlikinden elde ettikleri kazançlarla 
arızi kazançların iktisap tarilüerinıden itibaren 15 
gün içinde aşağıda yazılı vergi dairelerine, mün
ferit bir beyanname ile bildir/neye mecburdur
lar : 

1. Gayrimenkul satışından elde edilen ka
zançlar : Gayrimenkulun bulunduğu yerin bağıı 
olduğu vergi dairesine; 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan 
hakların satılmasından, devir ve temlikinden el
de edilen kazançlar : Bu gibi hakların Türkiye'de 
kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi daire
sine; 

3. Bir iştirak hissesinin, ticari bir işletmenin 
tamamen veya kısmen, satılmasından, devir ve 
temlikinden temin olunan kazançlar. Ticari bir 
faaliyetin durdurulması için alman paralar ve 
menfaatler ve peştcmallıklar işletmenin bulun
duğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak ticari işlerin icrasından veya 
ticari işlere tavassuttan elde edilen kazançlar : 
Ticari işin veya tavassutun yapıldığı yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Münferit beyannamenin muhteviyatı 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Mün

ferit beyannamede aşağıda yazılı malûmatın gös
terilmesi lâzımdır : 

1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile 
adresi; 
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2. Beyanname mükellef adına Türkiye'de 

başka bir kimse tarafından verilmişse, beyanna
meyi verenin adı ve soyadı, varsa unvanı ile ad
resi ; 

3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarih
ler; 

4. Elde edilen kazançların nev'i; 
5. Elde edilen kazançların tutarı. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

Beşinci Bölüm 
Yerginin nispeti 

Esas tarife 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Ge

lir Vergisi aşağıdaki nispetlerde alınır : 
Gelir dilimleri Verginin nispeti % 

İlk 
Sonra gelen 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2 500 1 
5 000 
10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 

ira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

100 000 » » 35 
J 0 0 000 lira ve daha fazla olan matrahlara 

% 35 nispeti tatbik olunur. 
Dr. ADNAN ADI VAR (İstanbul) — Efen

dim; Gelir Yergisinin en mühim bir maddesine 
geldik. Bu madde, iptidadan beri takip ettiğimiz 
adalet prensipine taallûk eden en kuvvetli bir 
maddedir. 

Bir kere, her şeyden evvel şunu söylemek is
terim ki, bu kanunda ayırdetme usulüne her 
vakit riayet edilmemiştir. Bundan maksat, emek 
mukabili kazanılan paranın vergisi ile emeksiz, 
oturduğu yerde kazanılan paranın vergisi arasın
da bir fark yapılmamış olmasıdır. Onun için bu 
nispetler meselesini arz ettiğim esaslara nazaran 
tanzim etmek lâzımdır. Sizlerin emeğiniz muka
bilinde aldığınız paranın vergisi ile, hiçbir iş 
yapmadan evinde oturarak, babasından, büyük 
babasından intikal etmiş servetin vergilerini bir 
tutacak olursanız, bunda daima bahsettiğimiz 
adalet prensipi ihlâl edilmiş olur. 

Müsavat meselesine gelince : Bu işte müsa-
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Vat adalete uymuyor, halbuki her işte müsavat 
adalete uyar. Fakat arzettiğim gibi bu işte uy
muyor. Bunu nazarı dikkate almamız lâzımdır. 
Eğer bunu mutlaka bu maddede belirtmezsek, 
adalet-i mahza değil, hattâ adalet-i misliye bile 
olmayız. 

Nispetlere gelince : Bendeniz nispetleri tama
men bilmiyorum, % 15 var, aşağı yukarı birçok 
rakamlar var, iyice nüfuz etmek için uzun uza-
dıya tetkik etmek lâzımdır. 

Bendeniz yalnız şuna temas edeceğim, burada 
100 bin lira ve 100 bin liradan yukarı kazancı 
olanlar, diyor. 100 bin liradan yukarı ne demek
tir ? 100 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon hepsi 
buna mı dâhildir. Yani 100 bin lira ile kazanan 
da c/c 35, iki milyon lira kazanan da % 35 ve
rirse bunda adalet nispeti yoktur. Neden yüz bin 
kazanan ve bir milyon kazanan aynı % 35 vergi 
versin f Bendenize burada müterakki esasından 
ayrıl inmiş gibi geliyor. Bu suale alacağım cevabı 
şimdiden kestiriyorum, o cevap şudur : Eğer 
bunu yüksek tutarsak kaçak daha ziyade olur. 
Yahut hile dedikleri vergi hilekârlığı daha çok 
olur diye birşey söyliyeceklerdir. Fakat arkadaş
lar, Gelir Vergisi çok ustalığa taallûk eden bir 
vergidir. Hiç zannetmiyorum ki bunda bir, iki, 
beş, on sene de muvaffak olacağız. Hakikaten 
birtakım hilelere mâruz kalacağız; şüphesiz bu 
böyle olacaktır diye şimdiden % 35 gibi bir had 
tâyin etmek doğru değildir. Geçenlerde Mısır 'h-
lar yeni bir vergi kanunu yaptılar. 100 000 lira
da % 50 gibi bir vergi haddi kabul etmişlerdir. 
Diğer devletlerdekini hiç söylemeyim. Onlarda 
bir normal vergi sistemi var. Bir de sürtaks de
dikleri bir diğer vergi sistemi vardır. Bizde bu 
ikisi birleşmiştir. 

Şimdi arkadaşlar haddi böyle yüksek tutar
sak çok kaçamak ve sızıntı olur, itirazını doğru 
bulmuyorum. Çünkü bu verginin esasını da bende
niz doğru bulmuyorum. Bir Amerikalı mütahas-
sıs diyor ki : Vergi vermekten kaçmanın yalnız 
bir yolu vardır o parayı keşfedilemiyecek bir kay
naktan kazanmalı ve kazandığı parayı bir daha 
çıkarmamak üzere küpe koyup yere gömmeli. 

Onun için, ben demiyorum ki biz bunu ya
parsak gelecek sene, öbür sene daha âlâsını yapa
rız. Fakat yapamıyacağız diye % 35 gibi aşağı 
bir nispette bırakmak adaletsizlik olur. Bu iti
barla bendeniz, bunun, Komisyonda bir daha 
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gözden geçirilmek üzere, Komisyona iadesini 
istiyen bir önerge takdim ediyorum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım, Halen mer'i olan Kazanç Vergisi 
Kanunu hükümleri göızden geçirilince 50 bin li
radan faızla temettü temin edenden zannederim 
% 85 miktarında bir vergi istenmektedir. Bu 
yüksek nispet bir çok teşebbüsleri akim bir hale 
getirmiştir. Çünkü bir tüccar kazancının % 85 
ini vergi olarak verecek olursa o tüccarın bu 
muamelenin istilzam ettiği mesuliyet ve zahmete 
katlanmıyacağını kabul etmek gerektir. Bu ba
kımdandır ki Gelir Vergisi böyle yüksek temettü 
temin eden müesseseleri teşvik bakımından tak
dire şayandır. 

Fakat ifrattan tefrite gitmek de doğru de
ğildir. % 85 vergi verirken bugün 500 bin lira 
para kazanan bir müesseseyi % 35 nispetinde 
vergiye tâbi tutmak da caiz değildir. Binaena
leyh, 85 ten 35 e indirmek zannederim ki, bir 
vergi reformu sırasında, ve hali hazır sıkıntı za
manında bir kolaylık mahiyetinde telâkki edil
memelidir. Bunu mâkul bir dereceye indirelim, 
fakat 35 e kadar da indirmek bence caiz değil
dir. Binaenaleyh, böyle büyük temettü yapan 
müesseselere % 35 nispetinde âzami vergi tarhe-
deceğimize % 50 nispetini kabul edelim. Fakat 
bunun mukabilinde de az kâr eden mükelleflere 
de ona göre az bir nispet gözetmeyi esas tutalım. 
Sonra şahsi ve fikrî mesainin karşılığında kâr 
temin edenlerle, sermayesi sayesinde temettü te
min edenler arasında da fark vardır. Mâlûmu-
âlinizdir ki, bir tüccarın tmin ettiği temettü sırf 
şahsi mesainin, fikrî mesaisinin mahsulü değil
dir. Sermayesinin de bunda büyük tesiri vardır. 
Fakat böyle sermayesinden de -istifade eden bir 
mükellefin vereceği bir vergi nispetinde sırf fik
rî mahsuliyle geçinen serbest meslek sahiplerini 
de aynı nisbete tâbi tutmak doğru değildir. Bu 
itibarla bendeniz serbest meslek sahiplerinin ta
hakkuk edecek vergilerinden asgari % 25 nispe
tinde bir tenzilât yapılması doğru olur. 

Bu bapta bir de önerge takdim ediyorum. 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Arkadaşlarımızın beyanatlarına tamamiyle iş
tirak ediyorum. 

Şimdiye kadar en küçük hususatta bile te
mennilerimiz yerine gelmediği ve daima Sayın 
Komisyonun dediği dedik olduğu için fazla ko-
nuşmıyacağım. 
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Bu 89 nen maddedeki tesbit edilmiş olan 

nispetlerde adaletsizlik vardır. Çünkü en az 
2 JıOO lira kazanan bir tüccar 375 lira vere
cek, 100 bin lira kazanan bir tüccar 35 bin lira 
verecek, bir milyon lira kazanan 350 bin lira 
vergi verecek. Yani 100 bin lirada verginin sa
bitleşmesi doğru değildir. Tüccarı beyanname
ye alıştırmak ve ısındırmak için gelir dilim
lerinin 1, 2, 3, 4 ncü sıralarındaki nispetin ha
fifletilmesi lâzımdır. Bu sabitleşme vaziyeti 
kaldırılarak kazanılan miktara göre vergi 
nispeti tâyin edilmesi icabeder. 

Bendeniz bu maksatla kanaatime uygun ola
rak hazırladığım bir nispet listesini arzedece-
ğim. Ama kabul edilmiyeeek onu da şimdiden 
biliyorum. 

İlk 2 500 lira kazanan % 10 dan başlıyarak, 
Sonra gelen 5 000 lira c/c 12,5 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7 500 
10 000 
10 000 
20 000 
20 000 
25 000 
25 000 
25 000 
50 000 
50 000 

I» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 
% 
% 
% 
% 
7 
7<-
% 
7 
7c 

15 
20 
25 
30 
35 
42 
44 
40 
47 
48 ki, 

şimdiye kadar arzettiğim rakamların yekûnu 
250 000 liraya baliğ oluyor. Fiili yani vasati 
nispet de % 40 ı buluyor. 

Ve 250 bin liradan fazla kazanç temin eden
ler için de 250 bin den sonra gelecek her 250 
bin lira için 7 1 rer zammedil m esi lâzımdır ka
naatindeyim. 

Bu hesaba göre vergi tutarlarını muhlasa-
ran arzedeyim; 

Meselâ 25 bin lira kazanan bir tüccar arzetti
ğim nispete göre % Ki vergi verecektir. 

50 bin lira kazanan % 22 
100 » » » % 30 
150 » » » % 35 
200 » » » % 38 
250 » » » % 40 ve 250 bin 

liradan fazla olarak kazanç temin eden mükel
leflerden: 

500 bin lira kazanan % 41, 
750 » » » % 42 

1 000 000 lira kazancın % 43. 
Bu suretle her gelen 250 bin liraya yüzde 
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birer ilâve edilmek suretiyle bir formül kabul 
edersek, adaletsizlik ortadan kalkar. Maruza
tım bundan ibarettir. Takdir Yüksek Heyetin
dir. Bunun için bir takrir takdim ediyorum. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; bu 
nispetler bahsinde de yine aydınlanmamız lâzım 
gelmektedir. 

Tarifede nispetler sıra ile 15 - 20 - 25 - 30 - 35 
40 - 45 olarak gösterilmektedir. Bu sıraya göre 
meselâ; 99 000 lira kazanan br kimsenin son ka
zanç haddi olan 21 500 liradan vereceği verginin 
nispeti % 45 tir. Fakat tam 100 bin lira kazan
dığı takdirde vasati had olan % 35 üzerinden 
hesap edilecek mânası çıkıyor. Böyle midir . 

Bu cihetin bir kere aydınlatılması lâzımdır. 
Bu tarifeye göre kazançlar arttıkça vergi nispeti 
de beşer, beşer artmaktadır. Tarifeye 100 000 li
ra gelir için % 35 vergi alınacağı gösterilmekle 
beraber son fıkrada 100 000 lira ve daha fazla 
olan matrahlarda % 35 nispetinin tatbik olunaca
ğı yazılıdır. Burada bir beyan tekerrürü de var
dır. Bu belki bir yazış veya matbaa hatasıdır. 
Tam 100 000 lira kazanan bir adam 35 000 lira 
vergi verecek olduğu halde 99 000 lira kazanan 
bir adam muhtelif nispetlerde 15, 20, 25, 30, 35, 
40 en son olarak 45 olmak üzere herhalde % 35 
in üstüne çıkmıyacak bir vergi verecektir. Bir 
kere bunu tavzih etmelerini rica ederim. 

Bundan sonra Adnan Adıvar arkadaşımızın 
dediği gibi Saraçoğlu zamanında Hükümetin Bü
yük Millet Meclisine sunduğu evvelki kanun ta
sarısında, arkadaşlarımızdan Nurullah Esad Sü
mer'in Maliye Bakanı olduğu vakit sunulan ka
nun tasarısında en son olarak % 45 haddi mev
cuttu. Sonradan gelen tasarıda son had % 35 şe 
indirilmiştir. 100 000 lirayı aşan kazançlar için 
Hükümetin o zinan kabul etmiş olduğu veçhile 
her fazla 100 000 lirada % 45 esasını kabul etmek 
daha âdilâne olur. Komisyonun listede bu suretle 
bir tashih yapması lâzımdır, 

Adıvar arkadaşımız takrir verdiği için ben 
ayrıca bir takrir verecek değilim. 

Bir de emek geliri ile sermaye gelirini ayni 
tarifeye tâbi tutmak da muadelete muvafık olmaz. 
Emeğiyle kazanan bir adam ayda 200 lira kaza
nırsa senede 2 400 lira eder bu % 15 verecek, ser
mayesini de emeğine ilâve edecek adam yine % 
15 vergi verecek. Emekle, sermayenin kazancını 
ayni nispette vrgiye esas tutulması dünyanın hiç
bir tarafında görülmüş değildir. 
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Hakikaten bu cihetin de tashihi lâzım gelir. 

Bu hususta da Adnan Adıvar arkadaşımızm tak
riri olduğu için ayrıca önerge vermiyorum. Bu 
önergenin nazarı itibara alınması kaydiyle komis
yona verilmesi ve bu emek, hizmet erbabının da 
nazarı itibare alınması yerinde olur, komisyon 
yeni bir tarife yapar getirir. Bunu rica ederim. 

ISMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
bendeniz, bu nispetleri gayet yerinde görüyo
rum, encümene iadesine de hacet görmüyorum. 
Bir kere Hükümetin sevkettiği tasarıda da âza
mi gelir haddi 150 bin lira alınmış ve nispet de 
% 40 gösterilmiştir. Komisyon ise âzami haddi 
100 bin ve nispetini de 35 e indiriyor ki, arada 
aşağı yukarı bir tenazur vardır. 

Şimdi bu nispeti artırmak cihetine gelince; 
bu husustaki âcizane fikrimi Yüksek Heyetini
zin- bilhassa dikkat nazarına arzetmek isterim. 
O da şudur : Bu harbin başından beri bir ha
miyet dersi verir gibi, çok defa radyoları din-
liyerek, efendim Amerika'da kazançlar % 90 
ına kadar sahiplerinin elinden vergi yoliyle alı
nıyor sözleri dolaşmaktadır. Bunun yanında 
Amerika ekonomisinin işletme tarzını tetkik et
tiğimiz zaman görüyoruz ki, Amerika'da har
bin içinde sanayi üç misli, ziraat harbden evve
line nispetle iki misli artmıştır. Bu inkişaf na
sıl olmuş? Şimdi Amerika'lıların Gelir Vergile
rinde, yani bizim bugün müzakere ettiğimiz ver
gi kamumun mütenazırı olan hükümler nasıl
dır. Bu inkişaf payları nasıl bırakılıyor. Mese
lâ halı -gör.miyen bir adama Horasan'da halı do
kuyor. Enine mi, boyuna mı diye soracak, ya 
enine ya boyuna cevabını verir, halbuki halı ne 
enine ne boyuna dokunur düğümle yapılır. 
Amerika'da bu vergi kanunu tatbik olunuyor 
ama nasıl tatbik ediliyor? Bilen yoktur. 

Çok müteessirim ki; bunu hakikaten tetkik 
etmek isterdim. Zaman, zaman Türk Milletine 
hitap ettikleri vakit, efendim, dünyanın bâzı 
yerinde % 90 a kadar vergi alınıyor. Bir te
şebbüsün kârı % 90 a kadar alındığı zaman bu 
işin inkişaf payı kalmıyacaktır, kanaatindeyim. 
Onların da birtakım masrafları var ki, diğer 
milletlerin gelir kanunlarında bunlar için aynı 
nispet kabul edilmemiştir. Meselâ amortisman 
payı birçok memleketlerde toptan eşya fiyatı
nın artış seyrine göre yahut da kendi parasının 
kıymetinin tahavvülâtına göre kabul ediyor. 
Halbuki bizde, amortismanlar bugüne kadar 
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iktisap bedeli üzerinden yapılmaktadır. Bu su-
retle yapılan amortismanların bir fabrikayı 
4d - 50 senede dahi amorti etmesine imkân yok
tur. Onun içindir ki; duyuyoruz filân yerde 
şöyle oluyor, meselâ Amerika'da bir fabrika 
amelesine otomobil alıyor, bunu ekmek peynir
den addediyor, masrafına koyabiliyor, sosyal 
masraflar arasında bunu kabul ediyor, yaşamak 
hakkı veriyor, yüksek bir hayat sıtandardma 
malik kılıyor. Bunu nasıl yapıyor, bilmiyoruz. 
Böyle olmasa inkişaf edemez? Bugün bütün 
dünyaya para yardımı yapıyor, dayanıyor. Na
sıl oluyor? Onun için mekanizmayı tamamen 
bilmeden böyle herhangi bir sosyologun, yahut 
da bir radyonun havadisinden, hüküm çıkarı
yorlar, halbuki Amerika nasıl inkişaf ediyor, 
ben bunu anlıyamıyorum. Bu Gelir Vergisi ma
demki memleketimizde yeni tatbik ediliyor, 
onun için arkadaşlarımdan rica ediyorum, ta
dil teklifinden vazgeçsinler. 

Sözüme başlarken de arz ve izaih etmiştim, 
Hükümetin nispeti ile bu nispet arasında bir 
tenazur bulunmuştur, vasatiyi % 35 e indir
miştir. 

Komisyondan gelen madde yerindedir, ben, 
bilhassa kabulünü rica ediyorum. 

MÜNÎR BÎRSEL (îzmir) — Sayın arkadaş
larım; bâzı arkadaşlarım yazılış, şeklini tavzihe 
muhtaç gördüler ve müphemiyet olduğunu ifade 
buyurdular. 

Müsaade ederseniz kendileri ile birlikte mad
deyi bir kere daha okuyalım, müphemiyet nere
sinde var? Varsa emrettiğiniz şekilde tavzih 
edelim. 

Şimdi maddeyi okuyorum-
Gelir Vergisi aşağıdaki nispetlerde alınır; 

ilk 2 500 lira için % 15, sonra gelen 5 000 lira 
için % 20, demek ki, % 20 ancak 2 500 den son
ra gelen 5 000 lira için almıyor. Sonra gelen 
10 000 lira için % 25, bu şekilde kademe kade
me miktar ve nispet tesbit edilmektedir. 

Şimdi bunda yanlış anlamayı istilzam eden 
bir müphemiyet var mı? 

Sayın Vehbi Sandal lütfederler bundan 
daha vazıh bir şekli tahrir gösterirlerse mem
nuniyetle kabul ederiz. Biz zannediyoruz ki ifa
de vazıhtır, bundan başka bir vuzuh bulamadık! 
Mamafih ifadede ısrar etmiyoruz. 

AHMET ABASIYANIK (Kocaeli) — Bun
dan ziyade desek daha vuzuhlu olmaz mı, Beş 

— 419 — 



B : 71 "15.4 
bin liradan ziyade diye rakamları tasrih etsek 
iltibası mucip olmaz. 

MÜNlR BİRSEL (Devamla) — Beş bin lira
ya kadar demekle ifade tasrih edilmiştir. Bilmi
yorum sizin buyurduğunuz daha mı vazıhtır. 
Sonra gelen beş bin lira için derseniz, bu mik
tar onun içinde dâhildir. Zannediyorum ifade 
bu bakımdan vazıhtır. 

Efendim, Sayın Adnan Adıvar emek için 
nispet farkından bahis buyurdular, Sayın Vehbi 
Sandal da buna iştirak buyurdular. 

Efendim, bu toplam sistemi (global sistem) 
denilen bu sistemde bütün mükellefler için nis
peti aynen tatbik etmek zarureti vardır. Bura
da nispetler üzerinde bir (diskriminasyon) yap
maya imkân yoktur vergi nispetlerinde bir tef
rik, (sedüler) sistemde yapılır. Yalnız emek 
için tefrik yapılan memleketlerde emekten ge
len, yalnız say'den gelen kazançlar için ayrı 
bir asgari geçim indirimi tesbit etmek suretiyle 
bir diskriminasyon yapılmaktadır. Fakat vergi 
nispetinde ayrıca bir tefrik yapmak mümkün 
değildir. Vergide ayrı bir nispet yapmak bu 
sistemin esasına uymaz. Tatbik kabiliyeti ba
kımından müşkülât arzeder. Bu itibarla arzu
nuzda ısrar buyuruyorsanız bunu asgari geçim 
indirimini mütalâa Duyurulurken izhar etmeni
zi rica ederim. Bu mâruzâtımı Sayın Vehbi Sa-
rıdal'a karşı da arzetmiş oluyorum. 

Şimdi efendim; Sayın Adnan Adıvar 100 000 
den fazlası için nispet artsın buyurdular. Sizin 
burada söylediğinizi kendimize mal etmiyoruz. 
Kaçamak olur, kaçakçılık olur sözünü biz ken
dimize mal etmiyoruz, bunu biz söylemiyoruz. 
Bunu kitaplar yazıyor. Kitaplar diyor ki ; vergi 
ne kadar ağır olursa vergi kaçakçılığı da o ka
dar çok olur. Lütfen bu mütalâayı kitaplara 
atıf buyurmanızı rica ederim. Bize atıf buyur
mayın. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bizim teklifimiz daha hafiftir. 

MÜNlR BİRSEL (Devamla) — Ben size ce
vap vermiyorum Sayın Adnan Adıvar'a cevap 
veriyorum, sizinkine henüz gelmedim. 

Şurasını da arzedeyim ki belki Adnan Adı
var 'm bir bakımdan hakkı var, yüz bin liradan 
sonra bir veya iki kademe vücuda getirilemez 
mi? Belki getirilebilir. Bu, takdir meselesidir. 
Getirirsek ne tesir eder. Bugün için hakikaten 
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büyük bir tesir yapmaz. Belki yarın için olur. 
Yalnız şunu arza mecburuz k i ; kitaplar bir şey 
daha söylüyor : Büyük kazançlara yüksek ver
gi tarhına bir de sermaye birikmesine mâni 
olmak neticesi çıkar. Takdir sizin, eğer yüz bin 
liradan fazlası için ayrıca yeni bir had bir di
lim tâyinine karar verirseniz ona bizim bir di
yeceğimiz yoktur. Ama bunun böyle yapılmış 
olmasındaki mucip sebepleri de size arzettim. 
Ancak bir noktada tevekkuf edeceğiz. Miktar 
ve nispet ne olursa olsun, bir son had tesbiti lâ
zımdır. Bir milyon lira kazanç, ender vâki olan 
bir kazançtır. Bizim arzettiğimiz cetveldeki 
miktar ve nispetler fevkindeki kısımları için 
yeni had ve nispetler tâyinine bir diyeceğimiz 
yoktur. Bunu tamamen takdirinize bırakıyo
ruz. 

Şimdi Sayın Adato arkadaşımızın, serbest 
meslek erbabı için matrahtan % 25 tenzili şek
linde yeni muaflık teklifi var. Benim meslek-
daşımm bu mütalâa ve arzusuna Komisyonu
muz maalesef iştirak edemez. Serbest meslek 
erbabı için biz zaten götürü masraf kabulü gi
bi birtakım kaidelerle birtakım kolaylıklar ka
bul etmiş olduk. Ama bunların muafiyet haddi
ni, hattâ az ücretlere bile vermediğimiz bir 
haddi, hele kazanç miktarına göre artacak bir 
haddi kimse için kabul etmedik. Bunu serbest 
meslek erbabı için Komisyon kabul edemez ve 
bunu Gelir Vergisi prensipiııe de uygun göre
meyiz. Bu noktada maruzatım budur. 

Sayın Veziroğlu bir teklifte bulunuyorlar. 
Bu teklife göre hadler muhtelif : 2 500 lira için 
10 000, 5 000 lira için 12,5, ondan sonraki had 
olan 7 500 lira için 2,5 fazlasiyle % 15 den faz
lasında yüzdo 5 zammediyorlar. Yüzde otuz 
beşlen sonra 42 oluyor, 42 den sonra 2 farkla: 
44 oluyor, Ondan sonra gene iki farkla 4(3 »İli
yor, 48 oluyor. Tabiî bu hesapları nasıl yaptılar 
bilmiyorum. Bizce bu şekilde bir tarife yapma
nın. izahına bendenizce imkân yoktur. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, burada en mühim 
nokta; küçük kazançlardaki hadlerin nispetinin 
indirilmesidir. Zaten bu maddenin en mühim 
noktası, en asgari hadden başlaması meselesi
dir. dönül isterki az kazançlılar için vergi nis
peti daha az olsun. Biz bunun üzerinde Komis
yonca çok incelemeler yaptık ve birtakım neti
celere vardık. Bu neticeleri evvelâ içtimai ba
kımdan bir kere de kendi bünyemize göre ve 
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bir de malî tesirleri bakımından mütalâa ediyo
ruz. 

Size müsaade buyurursanız bir iki rakam ar-
zedeyim. 

Şimdi bizim arzettiğimiz teklif dairesinde 
Millî gelirimizin Gelir Vergisine tâbi tutulaca
ğını hesapladığımız 1,5 milyar gelirden birinci 
kademeye girenler, yani 2 500 liraya kadar 
olanlar tahminen 800 milyon lirasını teşkil et
mektedir. 

İkinci kademeye girenler 500 milyon lirasını 
teşkil etmektedir. 

Üçüncü kademeye girenler; 100 milyon li
rasını ; 

Dördüncü kademeye girenler; 50 milyon li
rasını ; 

Beşinci kademeye girenler; 30 milyon lira
sını; 

Altıncı kademeye girenler; 10 milyon lira
sını; 

Yedinci kademeye girenler, 10 milyon lira
sını teşkil ettiği tahmin edilmektedir. 

Görüyoruz ki, bir buçuk milyarın yarısın
dan fazlası birinci kademededir. 

Şu ciheti teessürle ifade ederim, bu vaziyet 
Sayın Adnan Adıvar'm güzel şekilde ifadele
riyle söyliyeyim; mahrutun kaidesinin geniş ol
masının, az kazançlıların memlekette maalesef 
geniş olmasının neticesidir. 

Şimdi burada yapacağımız herhangi bir ten
zilin Bütçe bakımından yapacağı tesiri hesap 
buyurabilirsiniz. Bizim hesabımıza göre, bu he
saplar tabiî tam noktası noktasına mutabık 
olarak kabul buyurmayınız, esaslara müstenit 
takribi hesaplardır, derecelerde % 5 indirmek 
suretiyle hâsıl olacak fark 75 milyon lira ka
dar tutar. 

Bir kısım yüksek derece eklemelerle bu 
farkın bir kısmını karşılasa dahi, ne kaldırabi
liriz? Haydi haydi 1/3 nü kaldıralım hu da 50 
milyon lira yapar. 

Sizlere bir hesap arzedeyim, belki bu; içti
mai icaplar bakımından hissenize müessir olur. 

Şimdi senede 1 200 lira geliri olan, yani ay
da 100 lira, geliri olan bir adamın Devlet me
muriyetinde ve diğer memuriyetlerde verdiği 
vergi nispeti % 24, 24 idi, Gelir Vergisi ile ve
receği, asgari geçim haddi indirildikten sonra 
% 5,60 olacaktır. 
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( Yani 24, 24 yerine, % 5,60 verecektir. Ara

da ne kadar büyük bir fark olduğunu arzetmek 
ve tebarüz ettirmek istiyorum. 

150 lira aylık alan, senelik ücrtei 1800 lira 
olan bir kimsenin bugün vermekte olduğu ver-
gelirin nispeti % 25,70 tir. Gelir Vergisine gö
re yüzde 8 nispetinde vergi verecektir. 

Yılda 2 400 lira kazanan vatandaş, ki bunlar 
daha ziyade az ücret alan kimselerdir, bunlar 
yüzde 28,13 vergi vermektedir. 3 600 lira, yani 
300 lira aylık alan yüzde 28,16 nispetinde ver
gi vermektedirler. Bunların ödiyeceği Gelir 
Vergisinin nispetleri % 12 ve 13,5 olacaktır. 
Verirken % 13,40 verecek, ayda 500 lira alan 
30,73 verirken % 16 verecektir. Yani tarifede
ki ilk kademe % 15 olmasına rağmen asgari ge
çim haddi indirildikten sonra % 15 altı bin lira
lık irat sahibinin vereceği miktardır, nispettir. 

Bu itibarla ilk kademede görülen % 15, ilk 
kademedeki gelirden tamamen alınacak diye 
mütalâa buyurulmasın, bilhassa geçim haddi 
indirimi ilk derecelerde vergi nispeti üzerinde 
çok müessir olacaktır. Ve bunların vergi mükel
lefiyetinin çok azalacağını nazara almanızı rica 
ederim. 

Arzettiğim gibi işi malî cepheden mütalâa 
etmenizi de rica ederim. Bugün teklif ettiğiniz 
verginin bugünkü mer'i vergilere göre ne kadar 
aşağı olduğunu takdir buyuracağınıza eminim. 
Teklifin bugünkü şartlarımıza göre uygun mü
talâa edilmesini rica ederim. 

Gönlümüzün temennisi şudur ki malî vazi
yetimiz inşaallah düzelir, vatandaşı bugünkü 
vergilerin ağırlığından kurtarırız, geçim haddi
ni güçleştiren diğer gayriâdil telâkki ettiğimiz 
vergileri kaldırabiliriz. Emekten mütevellit ka
zançlardan alman vergilerde ilk kademeyi daha 
azaltırız, ama bütün bunların yapılması imkânı 
önümüzdeki yılların bize göstereceği gelir mik
tarlarına ve malî şartlara bağlıdır. Bilhassa bu 
noktada Gelir Vergisi tatbikatında ilk yılların 
Devlet bütçesi üzerinde yapacağı ağır tesirleri 
\o bunun' Devlet olarak bizi mâruz bırakacağı 
müşkülâtı göz önünde tutmanızı rica ederim. 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Efen
dim, Komisyon Başkanı ve Sözcüsü arkadaşım 
Münir Birsel'e teşekkür ederim, izah ettiler. Fa
kat emek mukabili meselesinde bendeniz sözü 
kısa kesmek için hafif geçtim fakat bu o kadar 

I hafif alınacak bir mesele değildir. Emek muka-
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bili kazanılmış bir para ile, bedava demiyeyim 
ama havadan gelmiş paralar vardır, tahvil, ha
mam, han, apartman ve sairesi var, bunlarla 
(Jelir Vergisi arasında fark yapmamayı doğrusu 
benim aklım almıyor. Demin dedim ki sizler ka
zanıyorsunuz, bir derece ileriye memurlar sabah
tan akşama kadar uğraşıyorlar, işçiler ameleler 
sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar, bir derece 
daha yukarı fabrikatör sabahtan akşama kadar 
kafasını patlatıyor, bir derece daha yukarı tüc
car sabahtan akşama kadar uğraşıyor didiniyor 
fakat buna mukabil yalnız geliriyle sabahtan 
akşama kadar yan gelip oturup geçinen bir adam 
da aynı vergiyi veriyor. Bu olmaz. Buna hal ça
resi olarak bunları asgari geçim haddinden çıka
ralım veya indirelim dediler; ne ise çıkarılacak 
veya indirilecek... Bendeniz bunu kabili tatbik 
görmüyorum. Bu defa bunu yaparsak o mahrut 
meselesi yine çıkar ortaya, şunu gelin mahrutu 
nakıs yapalım ama olmaz. Sonra % 35 in azli-
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ğuıı arzettim. Bunda misal getirmeye kalkmadım. 
Yalnız malûmat olsun diye arzedeceğim bir tuhaL' 
hikâye var, dün duydum, bir arkadaş okumuş : 
İngiltere'nin bir Lady'si vardı, Hindistan Vali
sinin hanımı idi ve büyük bir bankerin de kızı 
idi. Bundan o kadar vergi almışlar ki, nihayet 
müracaat etmiş, bütün servetim sizin olsun, ben 
vaz geçtim demiş. 

ingiltere'de böyle. Amerika'ya giderseniz 
onların da sürtaks diye bir hikâyeleri vardır; 
c/c 01 e kadar alıyorlar. Benim böyle bir iddiam 
yok. 100 binden 35, bir milyondan 35, iki milyon
dan da ziyade yine 35 alıyorlar. Benim iddiam 
yüksek hadi erde bu nispetin biraz daha artırıl
masıdır. Komisyon da mütemayil görünüyor. 
Ama bilmem, tekrar 'Komisyona gitmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —- Teneffüs için 15 dakika oturu
ma fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

t>9<( 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden yokla

ma yapılmıya başlandı) 
BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. Söz 

Komisyonun. 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BlRSEL (izmir) — Efendim, Sayın Adnan 
Adıvar 'm son sözlerine arzı cevap edecektim. 

Bu nispet tarifesinde, emekten elde edilen 
kazançlar için ayrı bir tarife yapalım, dediler. 
Halbuki gayrimenkul iradı, menkul iradı, arızi 
kazançlar gibi kazançlarda irad getiren kay
nakların nereden ve ne suret elde edilen para 
ile yapıldığı kabili ispat değildir. Bunu bilmek 
mümkün değildir. Bunun içindir ki ; emek için 
bir tefrik, diskriminasyon yapmak lâzımgelir-
se, bunu nispet değişikliği ile tatbik etmek işi 

tatbikatta bâzı imkânsızlıklara sokar ve bu sis
temin esasına uymaz. Bu itibarladır ki ; tarife 
üzerinde, bu nokta üzerinde durmamalarını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Önergeler vaı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
89 ncu maddenin nispetlerinin daha lâyık bir 

hadde çıkarılması ve emek mukabilinde kazanıl
mış gelir ile emeksiz kazanılan Cî-elir Vergileri 
arasında bir fark yapılması için maddenin ko
misyona iadesini teklif ederim 

istanbul Milletvekili 
Di.-, Adnan Adıvar 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepleı dolayısiyh : 
82' ncu maddenin aşağıda yazıldığı şekilde de-
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Estirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

MADDE 89 — Gelir Vergisi aşağıdaki nispet
lerde alınır 

Verginin nis-
Gelir dilimleri peti % 

İlk 
Sonra. 

X 
>: 
>; 
>: 
X 
>: 
>; 
>: 
>; 
>; 

gelen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 500 
5 000 
7 500 
10 000 
10 000 
20 000 
20 000 
25 000 
25 000 
25 000 
50 000 
50 000 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
12,5 
15 
20 
25 
30 
35 
42 
44 
46 
47 
48 

» » 250 000 » » 40 vasati 
Ve Kazancı 250 000 liradan fazla, olan mükel

lef lerse, bundan sonra gelecek her 250 000 lira 
için vasati nispete °/c bir ilâve olunmak suretiyle 
tatbik olunuı, 

Sayın Başkanlığa 
89 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde ta

dil edilmesini teklif ederim 
Verginin nis-

Gelir dilimleri peti % 

tik 
Sonra gelen 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2 500 
5 000 
10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

100 bin liradan fazla olan matrahlara cfr 50 
nispeti tatbik olunur. 

Serbest meslek sahibi olanlara yukarda gös
terilen nispetler üzerinden % 25 tenzilât yapılır. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

(İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm 
önrgesi tekrar okundu) 

BASK AK - - Önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
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Kabul etmiy enler lütfen işaret buyursun... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

(Afyon Milletvekili Ahmed Veziroğlu 'ıran 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge nazarı dikkate almma-
mıştuv 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Rakamların altındaki ye
kûnun çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Bekârlık zammı 
DOKSANINCI MADDE — 89 ncu maddede 

yazılı esas tarife nispetlerine bekâr mükellefler 
için % 5 zam yapılır. 

Bu zam dar mükellefiyete tâbi mükelleflere 
şâmil değildir. Bekârlık durumu. 33 neü mad
de hükmüne göre tesbit olunur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar; 
ben bekârlık vergisi aleyhinde konuşacak de
ğilim. Ancak, 90 neı maddede « 89 ncu mad
dede yazılı esas tarife nispetlerine bekâr mü
kellefler için % 5 zam yapılır » deniliyor. Bu, 
anlayışa göre değişebilir. Bekârlar için % 15 
vergiye ayrıca % 5 zam yapılacağı ve bekâr
lar da böylece her mütaakıp nispetin % 5 er ar
tacağı mânası çıkabilir. 

Fakat Komisyonla görüştüm. Maddede kas
tedilen mâna bu değildir. Kastedilen mâna 
meselâ % 15 in, % 5 ini ayrıca zammetmektir. 

Yani 2 500 lira geliri olan bir adam 375 lira 
vereceğine göre bu 375 liraya ayrıca % 5 de 
bekârlık zammı yapılacaktır. Esas bu olduğu
na göre bu madde metninin bu mânayı ifade 
edecek şekilde değiştirilmesi lâzımdır. Komis
yondan rica ederim, şu şekilde bir düzeltme 
yaparsak yerinde olur. 

(Esas tarife nispetlerine bekâr mükellef
ler için % 5 zam yapılır ibaresi) yerine (esas 
tarife nispetlerine bekâr mükellefler için bu 
nispetlerin % 5 i miktarında zam yapılır)-, de
nilmelidir. 

Komisyon mutabakatını beyan ederse bu 
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düzeltme doğru olacaktır. Bu hususta bir öner
ge de veriyorum, Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
MÜNÎR BÎRSEL (îzmir) — Müsaade eder

seniz Vehbi Sarıdal'a cevap vereyim. 
BAŞKAN — Hulusi Oral, müsaade ederse

niz Komisyon noktai nazarını tasrih edecek. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BÎRSEL (îzmir) — Sayın Vehbi Sandal 'm 
hakkı var. Müsaade buyurursanız cümleyi şöy
le demekle halledeceğim. Lütfen tasarıda da 
kendileri de takip buyururlarsa sevinirim. 

(89 ncu maddede yazılı esas tarife ile tahak
kuk edecek vergiye bekâr mükellefler için 
% 5 zammolunur). 

Şimdi birinci cümleyi bu şekilde düzelterek 
arzediyorum. Bir de bir yanlışlığa meydan kal
maması için « bekârlık zammı 34 ncü maddede 
yazılı çocuklar hakkında tatbik olunmaz » diye 
sona bir fıkra ilâve etmek lâzımdır. Bu fıkrayı 
koymazsak endişemiz şudur : Belki 10 r 15 ya
şındaki çocuklar için tarhedilecek vergiye bir de 
bekârlık vergi zammı yapılabilir, halbuki bu 
yaştaki çocuklar için bekârlık zammı diye bir 
zam yapmak niyetinde değiliz. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bekâr 
kızlar var, ufak bir ticarethanede çalışırlar, şap
ka mağazası filân açmışlardır, bu hüküm bun
lara da şâmil midir? 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Şâmildir. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Şâmil 

olursa âdilâne olur mu? Sonra, mükellef ölür de 
eşi bekâr kalırsa... Yani, koca ölür de karı, karı 
ölür de koca bekâr kalırsa ne olacak? Yani on 
çocuğu olan bir mükellef ölmüştür, adamın ma
ğazasının vergisi var, bunu bekâr mı sayacağız? 
Kanaatimce madde olmamıştır. 

Gl. ALÎ RÎZA ARTUNKAL (Manisa) — 18 
yaşından sonra mı bekâr farzedilecek? 

KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 
(îzmir) — 34 ncü maddede kız çocuk
lar için ve tahsilde bulunanlar için bir yaş had
di kabul ettik. Bu tadil ettiğimiz fıkra ile bu 
yaş hadleri içindekilerin bekârlık zammına mâ
ruz olmamalarını temin etmek istiyoruz. 

AHMET FAÎK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Buradaki fıkrada bu kârdan bahsediliyor. Be
kâr denince, evli olmıyan demektir. Fakat ev
lenmiş çoluğu çocuğu olmuş, sonra ailesi ölmüş, 
bunu ne yapacağız? 
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GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BÎRSEL (îzmir) — Bekâr sayacağız. 
AHMET FAÎK ABASIYANIK (Kocaeli) — 

Efendim, evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş, ama 
karısı ölmüş, şimdi bunu vergi bakımından be
kâr mı sayıyorsunuz 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Evet efendim, bekâr sayı
yoruz. 

ÎIISAN YALÇIN (Bolu) — Mesele yok, Baş
kan bekâr sayılır dediler mesele kalmadı. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Malî 
yılın 10 ncu ayına gelince, karısı ölse nasıl bir 
muameleye tâbi olacaktır? Yine bekâr mı sayı
lacaktır 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Yılbaşındaki hali medeni 
muteberdir. Yalnız hali medenide bir tahavvül 
olursa onu mükellef lehine olarak kabul edece
ğiz. Meselâ yılbaşından evvel çocuğu yoktur, 
sonra olmuştur, onu çocuklu addedeceğiz- fa
kat eğer - tabiî temenni etmeyiz - yıl içerisinde 
çocuğu ölürse onu yine çocuklu olarak en az ge
çim indirimine tâbi tutacağız. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Medeni Ka
nunumuza göre karı veya kocadan biri ölürse 
sağ kalana hangisi ise dul karı veya dul koca 
denir. Bunlar bekâr değildir. 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Efendim, bu 
maddede (bekârlık durumu 33 ncü madde hük
müne göre tesbit edilir) denmektedir. 33 ncü 
maddede de şu hüküm vardır: (En az geçim 
indiriminin tatbikmda, her ne suretle olursa ol
sun bağı kalkmış olanlardan: 

1. Çocuğu olmıyanlar I nci grupa; 
2. Bir çocuğu olanlar I I nci grupa; 
3. iki veya üç çocuğu olanlar III ncü 

grupa; 
4. Üçten fazla çocuğu olanlar IV ncü grupa 

girerler...) Bunu bu vaziyete göre mütalâa ede
ceğiz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Eğer dul ke
limesini bekâr mefhumuna dâhil addetmek isti
yorlarsa tasrihi lâzımgelir. Bu tasrihe de ben 
şahsan ve Kamutay muvafakat etmez. Dul ka
lan bir adamı ayrıca Bekâr Vergisi zammı ile 
mükellef tutmak yerinde olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Komisyon; sualinizin cevabını 
verdi. Bir önerge verirseniz oya sunarım. 
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ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir kim

se, nâkısülâzadır. Bekâr kalmaya mahkûmdur. 
Bunların vaziyetini mütalâa buyurdunuz mu? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BÎRSEL 
(Devamla) — Şunu da arzedeyim ki; buraya 
gidersek, kızlar için de evlenme mümkün olmı-
yabilir. Ama vergi bakımından işi, kendisinin 
ailevi durumu ve sosyal masraf ve geçim işleri 
noktasından tetkik ediyoruz. Şu veya bu se
beple evlenmemişse bunu tâyine maalesef im
kân yoktur, bu vergi hadlerinin tatbiki bahsi-. 
dir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Arzede-
bildim mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (îzmir) — Tabiî anladım. Nâkısülâza 
olduğu için evlenemez, tabiî evlenemez bekâr 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, bu 

bekârlık zammı için komisyonda vâki itirazım 
üzerine mesele su komisyona gitti ve nihayet 
prensip itibariyle esas ana komisyon mutabık 
kaldı, yalnız yüzde beşe indirdi. Şimdi sayın 
komisyon başkanı bu yüzde beşi, alınacak Ge
lir Vergisinin % 5 i suretiyle tavzih ediyor. 
öyle anlaşıldı. 

ikincisi, ikinci fıkrada bekârlığın tarifini 
değil, takyidini âmil olan 33 ncü maddeyi izah 
buyurdular, veya dediler; çocuklu olan ve ka
rısı ölmüş olan da bekârdır. 

Bir de bekârlık 34 ncü maddeyi alâkadar 
ediyor. Bu madde konuşulurken ben yoktum, 
yoksa bendeniz o noktada duracaktım. 34 ncü 
maddede. 18 yaş ile tahsilde bulunanlardan 25 
yaşma kadar olanları bekârdan hariç tutaca
ğız dedik. 

Bu fıkranın ilâvesi mevzuubahis olmasaydı 
bekârlık sıfır yaşından bağlıyarak gitmiş ola
cak ve bu suretle bu maddenin tatbiki da ağır olaca
ğı için, prensip itibariyle 18 yaşından yukarıya, ya
ni Medeni Kanunla rüşdünü ikmal etmiş olan 
bir kimse ehliyeti tasarrufiyesinin kabuliyle 
bunun bekâr kalması, kendisi için bir bekârlık 
zammını icabettiren prensip kabul edilmiş olur. 
Bekârlık zammı, üçüncü mükerrerlik zammı-
dır. Çünkü bir çocuğun, yukarda kabul ettiği
miz bir maddedeki şekillerden birisi ile, babasın
dan mevrus 50 000 lirası vardır, bu, babasının 
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beyannamesi dışında kalmıştır. 1947 senesinden 
evvel bu çocuk tahsildedir, ama 25 yaşını bitir
miştir, fakat tahsilini bitirmemiş veya ihtisasına 
devam etmektedir, yahut alildir, kız istiyor ver
miyorlar. Kızdır, malûldür, erkeklerden talibi 
yoktur, ruhi haleti bozuktur, her ne sebeple 
olursa olsun medeni, sıhhi hallerle evlenemi
yor. Şimdi bir vatandaş evvelâ kurumlarda ol
duğundan dolayı Kurum Vergisi verecektir. 
Sonra kendisine tefrik edilen Gelir Vergisi ile 
vergi verecektir. Tahsilde bulunup da evlene-
mediği için bir de Bekârlık Vergisi verecektir. 
Tıbbi veya birçok mahzurlar yüzünden evlene-
mediği için, babası için müstehlik durumda ol
masına rağmen bu şerait altında herhangi bir 
gelir temin edemiyen, tabiatın sakat yarattığı 
için evlenemiyen yahut ihtisas yapmak için tah
sile gitmiş vatandaşın herhangi bir şekilde 3 
ncü vergi ile mükellef tutulması harhalde doğ
ru bir şey değildir. 

Onun için bendenizce, hakikaten Bekârlık 
Vergisi cezai değildir, ama sosyal dâva itibariyle 
evlenmeye teşviktir. Fakat bu teşvikin biraz da 
mânevi tazyikin kabiliyeti haiz olanlar üzerinde 
yapılması adalete uygundur. Yoksa bu kabili
yetten mahrum, evlenebilmek için kendisinde bu
lunması lâzım olan evsaftan mahrum ve bunu 
heyeti sıhhiye raporu ile ispat edenler hakkında 
bu hükmü tatbik etmek adalete uygun düşmez. 
Bu suretle vatandaşı tazyik etmeye hiçbir hak
kımız yoktur. 

Sonra; hüküm giymiştir : Üç kişiye, akraba
sından fakir birisinin babasına, anasına, usul ve 
füruuna nafaka vermeye mahkûmdur, nafaka 
vermektedir. Gelirine karşı bu suretle gideri de 
vardır. Binaenaleyh böyle mahkûm olmuş, hük
men nafaka veren bir adamı da bunlar meyamna 
almak, her halde arzettiğim sebepler dolayısiyle 
uygun bir şey değildir. 

Şimdi bu hususta bir önerge takdim ediyorum, 
prensipini kabul buyurun. Fakat bu prensipin 
içinde, nihayet ikinci mükerrerliği, yani üçün
cü bir vergi alınmasını hukuku Hazine ve mev
cut içtimai durumu göz önüne alarak kabul et
tiğim halde, daha ileri giderek, her türlü mah
rumiyetler içerisinde kalan veya diğer sebepler
den bekâr kalma zaruretinde kalan adamlardan 

bunu almamak adalete daha uygun olur kanaatinde
yim. Bunun için bir önerge takdim . ediyorum, 
bu bekârlık zamanından, böyle mahrum kalmış 
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ve tahsil hayatına atılmış çocukları istisna ede
lim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlar; birinci-fık
rada bir yazılış değiştirmesi yaptık, ayrıca bir 
fıkrada eklediğimiz için mâruzâtta bulunmuştum. 
Burada evlendikten sonra çocuklu olduğu hak
kında dul kalanlar için bekârlık durumu 33 ncü 
maddeye atıf eden hükmü de burada tavzih et
mek lâzımgeliyor. Bu maddeyi lütfen Komisyona 
iade buyurun: Önergeleri de Komisyona veriniz. 
Mütalâa eder bir daha huzurunuza geliriz. 

BAŞKAN — Bu husustaki önergelerle 90 neı 
maddeyi Komisyona veriyoruz. 

Vergi cetvelleri 
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Gelir Ver

gisinin hesaplanmasında, 89 ve 90 ncu madde
lerde yazılı esas tarifeler yerine vasati meblâğ 
esasına dayanan bağlı vergi cetvelleri tatbik olu
nur. 

Tarifelerin bu suretle tatbikında : 
a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanname 

ile bildirmeye mecbur olan mükelleflerin vergi
leri (1) numaralı cetvele; 

b) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemelerden 
alınacak vergiler : 

1. Aylıklar için (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi cetvelleri 

her ödeme ayrı ayrı nazarı dikkate alınmak su
retiyle tatbik olunur. 

Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri (]) 
numaralı cetvele göre hesaplanır. 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuruşa 
kadar olan kesirler indirilir, 50 kuruş ve daha 
fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Aylık vergilerin hesaplarım asında, 5 kuruş
tan aşağı kesirler nazara alınmaz. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanma
sında, 50 santimden aşağı kesirler indirilir, 50 
santim ve daha fazla olan kesirler kuruşa çıka
rılır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 
burada, bahsohman 1, 2, 3, ve 4 numaralı cet
veller şüphesiz bir taraftan mükellefler için, 
bir taraftan da Maliye şubeleri için kolaylığı 
sağlamak maksadiyle hazırlanmış olsa gerek-
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| tir. Ancak şunu Komisyondan sormak istiyo

rum : 
1. — Bu cetveller kanun mahiyetinde telâk

ki edilecek olursa, ki maddeye eklendiğine gö
re kanunun bir mütemmimidir, bunların değiş
tirilmesi yine kanuni hükümlerle mümkün ola
bilecektir. Fakat pek mümkündür beşeri hata 
yapılabilir, bu cetvellerin gerek uzman, arka
daşlarımız tarafından hesabında yanlışlık ola
bileceği gibi hesaplar doğru olsa tertip ve 
matbaa yanlışlıkları da olabilir. Bu cetvelleri 
kabul ettiğimiz takdirde, bir taraftan hesap, 
diğer taraftan matbaa yanlışlığına müstenit 
maddi hatalar olursa tatbikatta bu cetvellerin 
tashihi nasıl mümkün olacaktır? Elbette yine 
kanunla mümkün olacaktır. 

Şu halde acaba maddeye (Bu cetvelleri ka
nundaki esaslara göre Maliye Bakanlığının ha-
zırlıyacağı) hakkında bir hüküm koymak müm
kün olmaz mı? Bu takdirde bu cetveller bu ka
nuna Berayı Malûmat eklenmiş olur, cetvellerde 
yanlışlıklar olduğu takdirde Maliye Bakanlığı 
l)iı hususları daha kolay tashih edebilir. 

Eğer bu cetvellerin kanunda bulunması ica-
bediyorsa, acaba komisyon bu cetvelleri bir bir 
incelemiş midir?. Doğru mudur, doğruluğuna 
kani midir? Bunu burada teyit edebilirler mi? 
Hesaplarda bir yanlışlık olabilirse bunu kanu
na konacak bir formül ile her an tashihine im
kân vermek kabil değil midir 

Sonra cetvellerin altında not mahiyteinde 
birtakım hükümler görüyoruz. Bunlar da ka
nuni hükümler olacaktır, bu sebeple bunların da 
Kamutay huzurunda okunması ve oylanması 
icabetmez mi? Bütün bunların Kamutay huzu
runda açıklanması lâzım gel ir. Benim şahsi ka
naatime göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetvellerin 
hazırlanması hususunda - kanundaki hükümle
re mutabık olmak şartiyle - yetki vermek caiz
dir. Fakat bunun mutlaka kanunun metninde 
kalacağı söyleniyorsa bu takdirde Komisyonun 
her hesap üzerinde durup durmadığını, cetvel
lerin kanundak' hükümlere mutabık olup olma
dığım teyit etmesi lâzımgelir. (Doğru sesleri) 

KEMAL ZEYTİNOtfLU (Eskişehir) — 
Efendim; 32 nci madde ile asgari geçim hadle
rini tesbit sırasında bu maddenin Komisyonca 
tekrar gözden geçirilmesi kabul edilmiş ve 

I madde Komisyonca geri alınmıştı. Halbuki bu
rada cetvellerin tatbîkma dair bir maddenin 
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müzakeresinde bulunuyoruz. Kanaatimce evve
lâ asgari geçim hadleri hakkındaki hükümler 
Meclise gelsin, ancak bundan sonra bu madde
yi müzakere edebiliriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (izmir) — Efendim, bu maddeye bağ
lı cetvel ve rakamlardan bizim istihdaf etti
ğimiz maksat şudur: Burada, kademeler, sıra 
numarası ve vasati meblâğ vardır. Ondan son
ra, bekâr, çocuksuz, çocuklu hesaplar] yapılmış
tır. Bizim istediğimiz, bu kademelerin ve va
satilerin kabul edilmesidir. Ondan sonrasının 
hesabında hiçbir zaruret yoktur. Onu, Ma
liye Bakanlığına bırakabiliriz. Bu takdirde gg-
çim indirimi ne olursa olsun Maliye Bakanlığı 
ona göre hesabını yapar. Bu suretle Zeytinoğlu 
ve Sandal arkadaşlarımızın da istekleri yeri
ne gelir. 

Bu cetvelleri yalnız bu 3 sü tu ı üzerinden 
kabul buyurmanızı ve kanun metnin 3 dâhil ola 
rak kabul buyurmanızı rica ederiz. Çünkü ka
nun metnne kademeler ve vasati girmezse ver
ginin hesaplanmasına f-a'âhiyetli olamazlar. 

FBElDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -,-
Bu cetvellerin altındaki notlar da metni kanu
ni midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Efendim, bu notları da biz 
hesap meselesi addediyoruz. Kademe ile vasa
tiye ait olanlar başka. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Notlar, cetvel, kanunun merbutu olduğuna gö
re, bu notları da cüz'ü kanun olarak mütalâa 
etmek lâzımgelir. Meclisten çıktıktan sonra 
Meclis bu notları da kanunun merbutu ola
rak, kanunun cüz'ü olarak çıkaracağına göre, 
bunun dahi okunması lâzımdır. Cetveller 
okunmuş addolunabilir, rakamlardır. Fakat bu
nun da teker teker okunup Meclisin kararma 
iktiran etmesi lâzımdır. 

MÜNİR BlRSEL (Devamla) — Hakkı âli
niz var. Bu notlardan birisi, meselâ 154 ncü 
sahifedeki notun bir numaralı fıkrası vasa
tinin tâyinine mütedairdir, gerisi hesaplara mü
tedairdir. Birinci kısım cetvel halinde olarak, 
vasati olarak almak istiyoruz. Cetvele dâhil 
olarak kabul buyurmanızı rica ederim. Bina
enaleyh, kanunun metnine bir cetvel girmiş 
olacaktır. 
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VEHBÎ SAR1DAL (Niğd-e) — Muafiyet nu

marası girmiyecek mi? 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bir birinden ayırt edilmesine imkân yoktur. 
Bilâhara tereddüde mahal kalmamak için bu
nun hakkında komisyonun ka.tî bir noktai na
zar ifade etmesi isabetli olur. Eğe-r Zeytinoğlu 
arkadaşımızın teklifi veçhile komisyon bunu 
geri alacaksa. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Bu mârizatımla Zeytin
oğlu da zannederim geri almayı istemiyecek-
tir. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tefrik yaparsanız isabet olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Maahaza tensip ediyorsu
nuz, maddeyi alıp yeniden tetkik ed§lim. 

BAŞKAN — Madde komisyona geri veril
miştir. 

Vergi tevkif atı nispetleri 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — 80 mi mad

denin 3 numaralı fıkrasında yazılı serbest mes
lek erbabııa yapılan ödemelerle 82 nci maddede 
yazılı menkul sermaye iratlarından yapılacak 
olan tevkifatın nispeti % 15 tüy. 

BAŞKAN — Madd« hakkında söz istiyen?... 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur. 

Altıncı Bölüm 
Tarh muamelesi 

Teklif yeri 
DOKSAN ÜÇÜN0Ü MA©»E — Gelir Ver

gisi, mükellefin ikametgâhmın bulunduğu yerin 
vergi dairesince tarhedilir. îş yeri ve ikametgâ
hı ayrı vergi daireleri bölgesinde, bulunan mü
kellefleri ^ vergileri, Maliye Bakanljğıncaı uygun 
görüldüğü takdirde ve evvelden mükellefe bildi
rilmek sortiyle, iş yerinin bağlı bulunduğu vergi 
dairesince, tarholunur. 

Dar mükellefiyete tâbi olanların vergileri be
yannamelerini vermeye mecbur oldukları vergi 
dairelerince tarholunur. 

BAŞ 
Kabul edenler 
edilmiştir 
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Tarhiyatm muhatabı 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gelir 
Vergisi, bu vergi ile mükellef olan gerçek kişi
ler namına tarhedilir. Şu kadar ki, tarhiyat : 

1. Küçüklerle kısıtlılarda bunların nam ve 
hesabına kanuni temsilcisi adına; 

2. Verginin tevkif yoliyle alınması halinde, 
mükellef hesabına olarak tevkifatı yapmaya mec
bur olanlar adına; 

Yapılır. 

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

Vergilendirme devresi 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Gelir Ver

gisinde vergilendirme devresi geçmiş takvim yı
lıdır. Şu kadar ki: 

1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde zail 
olması halinde, vergilendirme devresi, takvim 
yılı başından mükellefiyetin zevali tarihine ka
dar geçen müddete inhisar eder; 

2. Götürü ücretlerde vergilendirme devre
si, gelirin elde edildiği cari yılın altışar aylık 
devreleridir. 

3. Tevkif yolu ile ödenen vergilerde, istih-
hak sahipleri ayrıca yıllık beyanname verme
ye mecbur değillerse tevkifatm taallûk ettiği 
devreler vergilendirme devresi sayılır ve ke
silen veya kesilmesi icabeden vergiler yıllık 
verginin yerine geçer. 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi ge
reken kazançların vergilendirilmesinde, vergi
lendirme devresi yerine kazancın iktisap tarihi 
esas tutulur. 

BAŞKAN 
Kabul edenler 
edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Etmiyenler ... Madde kabul 

Tarh zamanı 
DOKSAN ALTINCI MADDE — Gelir Ver

gisi aşağıda yazılı zamanlarda tarhedilir : 
1. Beyanname ile bildirilen gelirlerin ver

gisi : Beyannamenin verildiği günde; beyanna
me posta ile veya başka bir vergi dairesi vası-
tasiyle gönderilmişse, tarhiyatı yapacak daire
ye geldiği tarihi takibeden üç gün içinde; 

2. Ücretleri götürü olarak tesbit edilen hiz
met erbabının Gelir Vergisi; her yıl önceden 
Ocak ve Temmuz aylarında; 
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3. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 

serbest meslek erbabının Gelir Vergisi : Her yıl 
Ocak ayında. 

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

Götürü kazanç ve ücretlerde verginin hesabı 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Götürü 

kazanç ve ücretler üzerinden verginin hesaplan
masında, aşağıdaki esaslara riayet olunur : 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergiye tâbi 
hizmet erbabı Ocak veya Temmuz aylarından 
sonra işe başladıkları takdirde vergi, işe başla
ma ayı tam sayılmak suretiyle, mütaakıp vergi
lendirme devresine kadar olan müddet için aylık 
esası üzerinden hesaplanır. Vergilendirme dev
resi içinde işin bırakılması halinde altı ay için 
tarholunan vergiden tenzilât ve mükellefe iade 
yapılmaz; 

2 Götürü kazançları üzerinden vergiye tâbi 
serbest meslek erbabı takvim yılı içinde işe baş
ladıkları veya işi bıraktıkları takdirde, vergi, 
işe başlama veya işi bırakma ayları tam sayıl
mak suretiyle, aylık esası üzerinden hesaplanır. 

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

Yedinci Bölüm 
Asgari kâr ve masraf esaslarına göre gelir 

takdiri 

Asgari kâr haddi esası 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Yapılan 

vergi tetkiklerinde perakende ticaret erbabiyle 
otel, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, 
plaj ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işleten
lerin beyannamelerinde göstrdiklri gayrisâfi ka
zançlar Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilen 
vasati kâr hadlerine nazaran açık bir surette dü
şük bulunduğu takdirde, beyan, edilen bu kazanç
ların yerine yine Usul Kanununa göre teşkil olu
nacak Takdir Komisyonunca tesbit edilecek ka
zançlar alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilmesi 
için : 

1. Düşüklüğün mükellef tarafından muhik 
sebeplerle izah olunmaması; 

2. Düşüklük sebeplerinin tetkikat ile mey-
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dana çıkarumanıış bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar tes-

bit edilen vasati kâr hadlerinin perakendeciler 
için satılan emtianın maliyetine, eğlence ve isti
rahat yerleri işletenler için işletme masrafları
na tatbiki suretiyle elde edilecek miktardan 
fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madeyi oyunuza) sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Masraf esası 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Mas

raf bildirimi yapmak mecburiyetinde olan tüc
carlarla serbest meslek erbabının beyannamele
rinde gösterdikleri safi gelirler, bunların ve 
bunlarla beraber yaşıyan kimselerin yaşama 
seviyelerine ve masraflarına nazaran açık bir 
surette düşük bulunursa, beyan olunan gelir 
yerine komisyonca takdir olunacak safi gelir
ler alınır. 

Komisyonca gelir takdiri yoluna gidilmesi 
için: 

1. Açığın servetten yapılan sarfiyatla, 
borç ile veya başka bir kaynaktan yapıldığının 
mükellef tarafından izah olunamaması; 

2. Gerçek gelirin tetkikatla tesbit edileme
miş bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak gelir, mükelle

fin bildirdiği veya komisyonun tesbit ettiği 
masraftan aşağı ve iki mislinden yukarı olamaz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Arkadaş
lar bu maddenin metnini okurken hakikaten 
endişe etmemek kabil değildir. Münir Birsel ar
kadaşım demin bir arkadaşa hitap ederken, in
giliz Kanununda, Belçika Kanununda, Fransız 
Kanununda böyledir dediler. İngiliz, Fransız 
kanunlarında böyle bir hüküm mevcut mudur? 
Bu madde mükellefi Demokles'in kılıcı altında 
bulundurmaktan başka bir vaziyet ihdas etmek
tedir. Esasen mükellefi ıstırap içinde bırakan 
keyfiyet maliye memuruna verilen hakkı tak
dirdir. Binaenaleyh beyanname gayrisaminû 
olduğu ispat edilmedikçe bir maliye me
murunun mükellefin geçirdiğini zannet
tiği hayat seviyesine göre bir takdir hak
kı tanınması çok tehlikeli bir şeydir. 
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Binaenaleyh modern ve reformist bir zih
niyetle yapıldığı iddia edilen bir kanunda 
böyle bir hükmün yer bulması kabili izah de
ğildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, ne yapalım huzu
runuza çok çıkınca bâzan şahsan arkadaşların 
hem iltifatlarına, hem tarizlerine hedef oluyo
ruz. İltifat da olsa, tariz de olsa teşekkür ede
rim. Yalnız şunu arzederim k i ; biz, başka mem
leketlerin mevzuatını misal alarak gösterirken 
muhakkak onlara ittiba edileceğini, uyulacağını 
kasdederek değil, prensipler bahsinde ve yalnız 
prensipler bahsinde maruzatımızı teyit edici bir 
delil olarak arzediyoruz. Filân kanunda olduğu 
için alıyoruz, filân kanunda olmadığı için almı
yoruz gibi bir mütalâamız yoktur. Yalnız vergi 
prensipleri olarak esasları tesbit edip memleke
timiz şartlariyle telif ederken ecnebi mevzuat 
ve kanunlarını da tetkik etmiş bulunuyoruz. Bu
nu yapmış olmamızdan dolayı bilmem benim es
ki arkadaşım, bu tarizlere beni lâyık görürler 
mi? Bunu arkadaşımdan sorarım. 

Şimdi bir kere şunu lütfen kabul buyurmala
rını rica ederim: Burada mal memurlarının tak
dir hakkı yoktur. Bu birinci prensip. 

İkincisi; Usul Kanununun 66 ncı maddesinde, 
takdir komisyonunun en büyük mal memurunun 
başkanlığında bir memur, üç tanesi ticaret odası, 
belediyeden ve meslekî teşekkülden seçilmiş üye
lerden teşekkül eder. Beş taneden üç tanesi halk 
mümessilidir. Takdiri onlar yapacaklardır. Ama 
şurasını arzedeyinı ki, bu hüküm açıkça, sermaye
den veya borç almak suretiyle yapılanlar hari
cinde, kazanç beyanları ile kabili telif olmıyan 
bir hayat süreleri istihdaf eder. Bunu takdir et
mek hakkını, yine halktan seçilen kimselerin ek
seriyeti haiz bulunduğu Takdiı' komisyonları ha
izdir. Bu takdiri komisyona tevdi buyurmazsa-
nız, o zaman bilhassa bâzı meslekleri ve bâzı ka
zançları murakabe etmek imkânı bulunmaz. 
Herkes suiniyet, herkes kaçakçı mı?. Hayır. Ama 
kabul edersiniz ki, kazançların kontrolü ve mu
rakabesi mevzuubahistir. 

Sürdüğü hayat tarzı ile beyan ettiği kâr ara
sında bir nispet bulunmıyan ve sürdüğü hayat 
tarzında; sermayesinden veya borç aldğı paradan 
sarfettiğini ispat edemiyen bir insan için bu hak
kı vermemek, onun gelirini kontrol etmemek, zan
nederim Devleti biraz âciz vaziyete sokar. 
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Mütehassıs arkadaşıma rica ettim; derhal bu- I 

labilirse getirsin. Fakat temin ettiler ki; bu şe
kilde murakabe uzuvları başka memleketlerde de 
mevcuttur. Bu noktayı, ona ittiba edelim, diye 
değil bir delil olarak arzediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
Verginin ödenmesi 

Birinci bölüm 
Taksitler 

Yıllık beyanname ve götürü kazançta taksitler 
YÜZÜNCÜ MADDE — Yıllık beyanname ve 

serbest meslek erbabının götürü kazançları üze
rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, biri Mart, 
diğeri Eylül ayında olmak üzere iki müsavi tak
sitte ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Götürü ücretlerde ödeme 
YÜZ BlRÎNCl MADDE — Götürü ücretleri J 

üzerinden vergiye tâbi hizmet erbabı : 
1. Birinci altı aylık vergilendirme devresine 

ait vertfivi Ocak ayında; 
2. tknci altı aylık vergilendirme devresine 

ait vergiyi Temmuz ayında; 
3. Vergilendirme devreleri içinde işe başla

dıkları takdirde, bu devreye ait vergiyi işe başla
dıkları tarihten itibaren bir ay zarfında, ödemeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi tevkifatmın yatırılması 
YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — 80 ve 82 nci mad

deler gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi ke
senler tarafından beyanname verecekleri süre 
içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırı
lır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların 
vergisi 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Münferit beyan
name ile bildirilen kazançların vergisi, beyanna- j 
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me verme müddeti içinde vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Mahsuplar 

Vergi tevkifatmm mahsubu 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yıllık be

yannamede gösterilen gelirin taallûk ettiği yıl 
içinde bu gelire dâhil kazanç ve iratlardan bu 
kanuna göre kesilmiş olan vergiler, beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup 
edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark vergi daire
since mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ ta
rihinden bir yıl içinde müracaatı üzerine kendi
sine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde müracaat 
etmiyen mükelleflerin bu farktan doğan alacak
ları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
ednler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Götürü ücret vergisinin mahsubu 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Ücretleri götü

rü olarak tesbit edilen hizmet erbabı muhtasar 
beyannameye tâbi iş verenler nezdinde çalışmaya 
başladıkları takdirde, bu tarihten sonarki aylara 
ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları1 vergiler 
gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere 
mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet 
erbabının vergi karnesine iş veren tarafından 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
mahsubu 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tam mükelle
fiyete tâbi mükelleflerin yabancı memleketlerde 
elde ettikleri İcazanç ve iratlardan mahallinde 
ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarhedi-
len Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 
indirilir. 

Biriuci fıkra hükmünce indirilecek miktar 
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tîelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alın
maz. 

Gelir Vergisinin yabancı memlekette elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, 
bunların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin yapıl
ması için : 

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerinin 
gelir üzerinden alman şahsi bir vergi olması; 

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin 
yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki 
Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada 
Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı 
mahiyetteki temsilcilikleri tarafından tasdik olu
nan vesikalarla tevsik edilmesi; 

Şarttır. 
2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanına 

kadar gelmemiş olursa, yabancı memlekette elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kısmı 
bir yıl müddetle tecil olunur. 

Arauan vesikalar bu müddet zarfında vergi 
dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edi
lir; müddet geçtikten sonra tecil hükmü kalkar 
ve vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. Ver
gi Usul Kanununda yazılı mücbir sebeplere ait 
hükümler mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilere taal
lûk ettikleri kazanç ve iratlar mükellef tarafnih 
dan hangi yılın gelirine ithal edilmişse, bu ver
giler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde mucibince yapılan vergi indiri
minde yabancı para ile ödenen vergilere, bunla
rın taallûk ettiği kazanç ve iratlara tatbik olu
nan kambiyo rayici tatbik olunur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bu maddeden şu hüküm anlaşılıyor ki, tam 
mükellefiyete tâbi vatandaşlarımız hariçte Ge
lir Vergisini ödedikleri zaman, bunları hariçte 
ödedikleri Gelir Vergileri Türkiye'de ödemele
ri lâzımgelen vergilerine mahsup edilecektir. 
Bu, yerinde bir kaidedir, beynelmilel bir kaide
dir. Hattâ, hariçte ödemiş oldukları vergileri 
zamanında bizim Hükümete bir vesika ibraz 
edemezse, kendilerine bu vesikaları ibraz ede-
'bilmek için bir senelik bir mehil de verilmiştir. 
Bu hüküm çok yerindedir ve Beynelmilel hü
kümlere uygundur. 
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Diğer memleketler mevzuatında yer almış 

olduğu halde biz, ilk yedinci maddenin birinci 
bendinde, Türkiye'den ihracat yapan ecnebi 
tacirleri Gelir Vergisine tâbi tutmamak yolunda 
:bir karar aldınız, ü zaman bunun mucip sebe
bi olarak dediler ki, bu mükellefler kendi mem
leketlerinde vergi vereceklerdir, bunları bura
da ayrıca bir mükerreriyete tâbi tutmamak için 
bu hükmü koymaya mecbur olduk. O zaman 
dedik ki, mükerrerıyet yoktur, nasıl biz kendi 
kanunumuzda tam Gelir Vergisine tâbi olan va
tandaşlarımızı hariçte yaptıkları tediyeden do
layı muafiyete tâbi tutuyorsak o memleketler 
de kendi vatandaşlarını bu şekilde muafiyete 
tâbi tutuyorlar. Bilmem şimdi heyeti celileye 
kanaat geldi mi? Yedinci maddenin birinci ben
dinde muafiyet verdiğimiz kimselere bu muafi
yeti vermese idik kendilerine mükerreriyet yük
lemiş olmıyacaktır. Nasıl biz burada kendi va
tandaşlarımızdan hariçte yaptıkları tediyeler 
için, o tediyeleri tam gelir mükellefiyetinden 
tenzil ediyorsak aynı memleketlerde de aynı şe
kilde hareket edilmektedir. Bu tavzihi burada 
çok faydalı gördüm. Çünkü tasarının ikinci mü
zakeresinde yedinci maddeye geldiğimiz zaman 
Büyük Millet Meclisinde daha vazıh bir kat te
celli edecektir. Evvelce düşüldüğüne kaani ol
duğum hata anlaşılmış olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Muammer Alakant 'm be
yanlarını yedinci madde hakkında ittihaz bu
yurmuş olduğunuz karara vakitsiz bir itiraz 
telâkki ederim. Bunu ikinci görüşme sırasında 
yapacaklarını umduğumu ve söylediklerinden 
ıbeklediğinı itirazları da, o vakit karşılamak 
hakkını muhafaza ederim. 

BAŞKAN — Maddeye taallûk eden bir taraf 
yoktur maddeyi aynen oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bina ve Arazi vergilerinin mahsubu 
YÜZ YEDİNCİ MADDE — Gerçek kişile

rin sahip oldukları bina ve arazi için ödedikle
ri Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi verigleri, 
aşağıdaki esaslar dairesinde, bunların Gelir 
Vergisine mahsup edilir : 

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

2. İndirilecek vergiler hangi yılda öden
mişse, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesap
lanacak olan Gelir Vergisinden yapılır; 

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına 
isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti 
üzerinden »hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden muvakkat muafiyete 
tâbi olan binaların hesaplanacak vergileri, ay
nen ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden in
dirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi Yüksek Oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 
YÜZ SEKİZİNCİ MADDE - - Aşağıda tari

hi ve sayısı gösterilen kanunlar ve diğer kanun
ların Kazanç, İktisadi Buhran, Muvazene ve 
Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Fevka
lâde zamlarına veya bu vergilerin mükellefiyet 
şekil, ve nispetlerine, muafiyet ve istisnalarına 
ilişkin bütün hükümleri yürürlükten kaldırıl-
mıştıi'. 

1. 22 . lif. . 19'İ4 tarihli ve 2)595 sayılı Ka
nunla ek ve tadilleri; 

2. 30 . XI . 193.1 tarihli ve 1890 sayılı İkti
sadi Buhran Vergisi Kanunu; 

3. 26 . IV . 1934 tarihli ve 24.16 sayılı İkti
sadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel Ka
nun; 

4. 23 . V . 1935 tarihli ve 2728 sayılı İkti
sadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 2416 
sayılı Kanunu değiştiren Kanun; 

5. 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 sayılı Muva
zene Vergisi Kanunu; 

fi. 25 . V . 1938 tarihli ve 3404 sayılı Muva
zene Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair Kanun; 

7. 26 : T . 1939 tarihli ve 3588 sayılı Muva
zene Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair Kanun; 

8. 25 . XI I . 1935 tarihli ve 2882 sayılı Ha
va Kuvvetlerine Yardım Vergisi Kanunu; 

9. 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 sayılı Fev
kalâde Vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükelle- I 
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fiyet mevzuuna alınmasına dair olan Kanunla 
bu kanunu değiştiren ek ve tadillerde mevcut Ka
zanç, Buhran, Hava Kuvvetlerine Yardım ver
gileriyle ilgili bütün hükümler. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu
rada adedleri sayılı olan (9) kanunun, ekleri
nin, tadillerinin ilga edildiği yazılıdır. Ondan 
sonra, maddenin birinci kısmında Diğer kanun
ların Kazanç, İktisadi Buhran, Muvazene ve 
Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle., diyor. 
(İlişkin hükümlerinin yürürlükten kalkacağı) ya
zılıdır. Birkaç misal verebilirler mi, bunlar han
gi kanunlardır? 

BAŞKAN — Vehbi Sandal bir daha izah 
edermisiniz?. Anlaşılmamış. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, ka
nunu yapmak ne kadar önemli bir iş ise bir ka
nunu ve bir hükmünü ilga etmek de o kadar 
önemlidir. Buradaki madde ile 9 kanunun ad
larını, numaralarını yazarak kaldırıyoruz. Bu 
doğrudur. Bu kanunlar kalkacaktır. Fakat 108 
nci maddenin ilk satırlarında (Aşağıda tarihi 
ve sayısı gösterilen kanunlar ve diğer kanunla
rın Kazanç, İktisadi Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Fevkalâde 
zamlarına, veya bu vergilerin mükellefiyet şe
kil ve nispetlerine muafiyet ve istisnalarına iliş
kin bütün hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.) 
deniyor. Hangi kanunlar?. Kanunlar böyle umu
mi bir surette ilga olunmaz. Onu arzediyorum. 
İsimleri zikredilen 9 kanunun ilgası da doğru
dur. Bunun gibi falan filân kanunların ilişkin 
hükümleri mülgadır denilmelidir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bunu sistem edindikti. 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Sistemi
miz de zaten budur. 

K. B. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Efendim, 
biliyorsunuz hususi bir kanun kendinden evvel
ki ilgili hükümleri ilga etmekle beraber, biz de 
bunu burada her ne kadar böylece zikrediyor
sak da ayrıca elimizden geldiği kadar bu ilga 
edilen kanunları sayıyoruz. Bilhassa tamamiy-
le ilga edilen kanunları birer birer saydık. Ma
mafih münhasıran arkadaşımın emirlerini yeri
ne getirmek için arzedeyim: Tarım Kredi Koo
peratiflerinin Kazanç Vergisiyle ilgili maddesi, 
Bankalar Kanununun 31 nci maddesi, Sümer-
bank Kanununun 15 nci maddesine bâzı fıkra
lar eklenmesine dair Kanun.. 
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VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bunları say

mak lâzımdır. 
MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bunları say

makla da işi halledenleyiz. Saymamızın dışında 
kalan hükümler olabilir ki onlar yaşıyan kanun
lar olur. 

Böyle umumi hüküm koymazsanız bunun 
önüne geçmemizin maddeten imkânı yoktur. Di
ğer kanunlarımıza da bu şekilde koymaktayız. 
Biz başka çare bulamadık. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 takvim yılından 

evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere ve 
3950 yılının ücretlerine ait vergiler eski hüküm
lere göre alınır. 

2395 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin ve fev
kalâde zam kanunlarının ruhsat tezkeresi ve ver
gi karnesi hakkındaki hükümleri 1950 yılında da 
tatbik olunur. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler, Gelir Vergisinin matrahından veya 
matrah unsurlarından indirilemez. 2416 sayılı 
Kanun gereğince alman Buhran Vergisi ile as
gari mükellefiyet tarhiyatı bu hükümden hariç
tir. 

BAŞKAN —• Maddeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Taahhüt işleri vergileri 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kaldırılan 2395 nu

maralı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 8 ne i 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
bu kanunun meriyetinden evvel girişmiş olduk
ları taahhüt işlerinin kârı veya zararı Gelir Ver
gisi matrahının tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapıl
ması halinde, umumi masraflar sene içinde tah
sil olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin nis
peti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, 
ister avans, ister katî mahiyette bulunsun, yapı
lan ödemelerden % 3,30 nispetinde vergi kesil
meye devam olunur. Bu suretle yapılan tevkifat 
hakkında 84 ncü ve 102 nci maddelerin hüküm
leri cari olur. 
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BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza arzth 

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici zam 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun ilk tat

bik yılında elde edilen gelirlerin (Vergi tevkifa-
tma tâbi ücretler hariç) ve ikinci tatbik yılmda 
alman ücretlerin vergileri % 25 zam ile alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlar, demin nispetler tetkik edilirken bu 
nispetlerin bilhassa az kazanç temin edenler için 
yüksek olduğunu arzetmiştim. Şimdi nispetler 
tesbit ediliyor, bir sene gelirler, diğer ikinci bir 
sene ücretler hakkında % 25 nispetinde bir zam 
yapılıyor. Bunun esbabı mucibesi nedir ? Yen i 
bir vergi sistemi kabul edildiği zaman ayrıca bir 
zam tarh etmek zannederim ki; pek mantığa uy
mamaktadır. 

BAŞKAN — Muammer Alakant, 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

—- Muhterem arkadaşlar,, vergi nispetlerini tâ
yin ve tesbit etmek için günlerce Komisyonda 
müzakere edildi, Su Komisyona havale edildi, 
orada müzakere edildi. Ve nihayet Büyük Mil
let Meclisine geldi, burada münakaşa ve müza
kere ettik. Bu münakaşa ve müzakere sonun
da da malûm olan nispetler kabul edildi. Demek 
ki, en muvafık olan nispet bu nispet imiş, de
mek ki en mâkûl olan en âdil olan nispet bu 
nispet imiş. 

Şimdi bütün bu münakaşaların neticesi, bü
tün bu tetkik ve müzakerelerin neticesi, ne olu
yor? Bir darbei kalemle değiştiriliyor ve % 25 
fazla alınıyor. Yani tesbit edilen nispetlere na
zaran, kanunun ilk tatbik edileceği sene, yapı
lacak olan, tarholunacak olan vergiler % 25 
fazlasiyle tarholunacaktır, ki bu husus şimdi 
yüksek huzurunuza sevkedilmiş bulunuyor. 
Halbuki Gelir Vergisinin tatbikatı bize göste
riyor ki, her memlekette Gelir Vergisi evvelâ 
yavaş yavaş alıştırılmış, küçük nispetlerle tat
bik edilmeye başlanmış, ondan sonra yüksek 
derecelere varmıştır. Bundan evvel Saraçoğlu 
Hükümeti zamanında da Büyük Millet Meclisi
ne bir Gelir Vergisi Tasarısı sevkedilmişti. Harb 
yılları içinde memlekette daha büyük masraf
larla ve bugünkü harici yardımlar da yok, belki 
o zaman Büyük Millet Meclisine o Hükümet ta-
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hıf nidan sevk edilmiş olan tasarıda bir tenzilat 
yapılacağı bahsi vardı. Bu tasarıda Büyük Mil
let Meclisine sevkedilmiş ve ondaki nispetler 
bugünkünden daha çok aşağı idi. Buna rağmen 
bugün % 25 bir fazlalık kabul ediyoruz, bu 
hakikaten çok fazladır. 

Zaten haber alıyoruz ki, müzakere ettiğimiz 
Gelir Vergisinin akisleri piyasada ve bankalar
da görülmektedir. Hattâ bu akisler karşısında 
bankalar ihtiyat tedbirleri almak durumuna 
girmiş bulunuyorlar. 

Şimdi, ilk tatbike konduğu senelerde, ge
rek ücretlerde ve gerek gelirlerde çok daha az 
nispetler koyacağımız ileriki zamanlarda daha 
ziyade yükselişler cihetine gitmek varken, ilk 
senede yüzde 25 derecede bir yükseklik yapmak 
kötü akisler tevlit eder. 

Bizde, halkımızda yerleşmiş bir kanaat var
dır ki ; bir kere vergi konduktan sonra artık 
geri alınmaz ve kaldırılamaz. İşte Muvazene 
Vergisi; ismi üstünde, memlekette malî bir mu
vazene teessüs ettiği zaman kalkacaktı. Fakat 
hâlâ tatbik mevkiindedir. İşte Buhran Vergisi; 
dünyada, Türkiye'de iktisadi bir buhran başla
dığı zaman, 1930 senesinde konmuştu. Fakat bu
güne kadar bu vergi hâlâ yaşıyor. Bütün bu 
vergiler muvakkat olduğu halde kaldırılmama
sı, efkârı umumiyede bir kere konulmuş olan 
vergiler bir daha kaldırılmıyacak şekilde bir 
endişe yaratıyor. Onun için bu yüzde 25 fazla 
verginin şimdiye kadar yapılmış olan mesainin 
tamamen zıddına, hak ve adalet dairesinde ka
bul edilmiş olan nispetlerin büsbütün hilâfına 
bir kaide olduğuna kaniiz. Bu itibarla bunun 
muhakkak kaldırılması lüzumunu faydalı, akla 
ve hakka uygun buluyoruz. Çünkü daha evvel 
B. M. Meclisinin tesbit ettiği nispeti hak ve ada
lete uygun olarak tesbit etmiştir. 

Bu hususta Başkanlığa bir de önerge tak
dim ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Münir Bir
sel. 

(İEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bu madde, geçici 
birinci maddede kabul ettiğimiz hükmün bir 
netieei tabiiyesi hattâ zaruriyesidir. Bunu kabul 
etmezsek asıl büyük adaletsizliği bendenizce o 
vakit yapmış oluruz. Biz bu kanunu 1950 yılının 
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başında meriyete koyacağız. Birinci madde ile 
kabul buyurdunuz ki, o sene beyannameliler 
içine aldığımız mükellefler, o sene başında an
cak defter tutacaklardır. Geçmiş senelerde def
terleri olmadığı için 1950 yılı başında defterleri 
üzerinden bu vergiye tâbi tutulmalarına madde
ten imkân yoktur. 1951 yılında 1950 yılındaki 
kazanç ve iratlarının vergilerini vereceklerdir. 

Şu halde 1950 yılında bu kanuna göre bir 
şey alamıyacağız. Geçici birinci madde ile, üc
ret vergilerinden indirdiğimiz 120 milyon lira 
gibi bütçemize tesir eden bir parayı 1950 de, 
beyannameli mükelleflerden bir varidat alma
dan, indiremiyeceğimiz için 1950 de ücretlerin
den mer'i Kazanç Kanunu hükümleri dairesinde 
vergi tevkif edilmesini kabul ettik. Şimdi, arka
daşım ne istiyorlar? Birinci madde ile ücretler
den 1950 de bugünkü Kazanç Vergisi esası üze
rinde alacağız ama, 1950 yılındaki muameleler
den beyannameye tâbi kazanç erbabının kârla
rından fazla bir vergi alınmasın, bunlar 1950 
yılı muameleleri için indirilmiş vergi versinler. 

1950 yılında yaptığı iş ve yaptığı kazanç 
dolayısiyle ücret alana, bugünkü vergiyi tatbik 
buyuruyorsunuz ancak tüccarın 1950 yılı mua
meleleri kazancına yeni ve düşük tarife tatbik 
ediyoruz. Bunun adaleti şudur ki, 1950 deki 
kazançları için beyannameli mükelleften de bu
günkü Kazanç Vergisi nispetleri üzerinden 
vergi almak lâzımdır. Ama biz buna da git-
miyelim diyoruz. Buna gitmeye lüzum yoktur 
yalnız yeni ve nispeti düşük vergiyi % 25 faz-
lasiyle alalım diyoruz. Eğer bunu yapmazsanız 
1950 yılı kazanç ve iratlarında, ücretlerin ka
zancından alınacak vergi ile beyannamelerin 
kazançlarından alınacak vergi nispetinde büyük 
bir fark ve bir adaletsizlik yapmış oluruz. Biz 
bunu yapmıyalım diyoruz, size rakamlar üzerin
den iki hesabı mukayese edeceğim : 

Bugün beyannameli mükelleflerin verdiği 
vergi nispeti 2000 lira matrah üzerinden % 36,9 
bunun Gelir Vergisine göre vereceği nispet : 

Bekârlar Evliler B i r - İk i Üç - Dört ço-
için için çocuklu için cuklu için 

12 9,2 8,1 8,1 

Beş bin lira için bugünkü nispet % 34,9 Ge-
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lir Vergisine göre : 
Bekârlar Evliler Bir - iki Üç - Dört ço-

için için çocuklu için cukluiçin 

16,9 15,3 14,8 14,3 

10 bin lira için bugünkü nispet % 60, Gelir 
Verigisine göre : 

Bekârlar Evliler Bir - İki Üç - Dört ço-
için için çocuklu için cukluiçin 

20,03 18,9 18,6 18,4 

30 bin lira için bugünkü nispet % 66,5 , yeni 
kanuna göre : 

Bekârlar Evliler Bir - İki Üç - Dört ço 
için için çocuklu için cuklu için 

26,4 25 24,6 24,5 

Şimdi arkadaşlar; 1950 senesindeki muamele
lerinden dolayı, bugünkü kazanç kanununa göre 
bu kadar ağır nispette vergi ile mükellef olan 
mükelleflerimizi tıpkı ücretlere 1950 senesinde 
yaptığımız gibi bütün tenzilâtı birden tatbik 
edemiyeceğiz. Yeni tenzilâtı % 25 noksanı ile 
tatbik edeceğiz. 

Yüzde 60 aldığımız adamdan % 20 yerine, 
ilk sene % 25 alacağız, bir sene için. Bunu alma
ya mecburuz. Almazsak 1951 ücretlerinde gene 
mer'i tarifeye göre almamız lâzım gelir ki, mali 
muvazenemizi temin edelim. 

Gelir Vergisinden memleketin beklediği malî 
inkişaf çok büyüktür. Gene tekrar ediyorum; bu 
vergi ile, ümitlerimiz, vasıtalı vergilerdeki ada
letsizliği kaldırmak olacaktır. Asgari geçim had
dini daha fazlaya çıkarmak olacaktır, ilk kademe 
nispetlerini indirmek olacaktır. Ama ilk seneler
de bugün tatbik etmekte olduğumuz nispetleri 
bu kadar aşağı tenzil ettikten sonra ve 1951 
yılında elimize geçecek verginin bugünkü muva
zeneyi temin edecek bir halde olup olınıyacağmı 
düşünmemiz lâzımdır. Bu bizim için gayet esaslı 
bir meseledir. Bu bir vergi zammı demek değil
dir. Hayır yalnız tenzilâtı bir senelik bir farkla 
ve bir kademe ile tatbik etmek demektir. Gerek 
1950 senesindeki malî zaruret, gerek 1951 sene
sindeki malî zaruret bunu icabettirmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, burada sözümü bitirdim. 
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Birşey daha arzetmeme yüksek müsaadenizi istir
ham ederim. 

Bu memlekette Gelir Vergisinden ne beklen
diğini efkârı umumiye pek iyi bilmektedir. 

Dışarıda birkaç arkadaşıma söylediğimi, mü
saade buyurursanız, burada tekrar edeyim. 

Gelir Vergisini, ücretle geçinen, devlet kapı
sında, hususi müesseselerde, hususi işlerde ücret
le geçinen beş" yüz liradan fazla mükellef halas
kar bir vergi diye kanunu beklemekte ve şimdi
den sevinmektedir. 

Bu kanun tasarısını, namuslu şekilde verdiği 
beyanname üzerinden Kazanç Vergisi veren bü
tün mükellefler, minnetle, şükranla karşılamak
ta ve beklemektedirler. Ama, bundan memnun 
olmıyanlar yok mu? Vardır arkadaşlar. Memnun 
olmıyanlar da vardır. Namuslu vatandaşların 
minnetle karşıladığı bu kanunu, yürürlükteki 
kanunlar mucibince, şu ve bu şekilde kazançları
nı vergi matrahına sokmıyan ve birçok kazandı
ğı halde beyanname usulüne tâbi tutulmadığı 
için tam âdilâne bir şekilde vergi mükellefiyetine 
gitmiyenler memnuniyetsizlik ve şikâyetle kar
şılamaktadırlar. Memnun olmıyanlar bunlar
dır. Bu kanun karşısında tedbir almayı düşüne
cekler varsa, olacağını zannetmek istemiyorum 
ama, ancak onlar düşüneceklerdir. Ne yapalım, 
eğer bunlar memnun olmuyorlarsa varsın olma
sınlar, Memleketin büyük bir kısmının menfaati 
hesabına onlar da memnun olmasınlar, (Bravo 
sesleri). 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar; bu kanunun şimdi konuştuğumuz ge
çici üçüncü maddesiyle, bu kanunun ücretler 
hakkındaki hükümlerinin 1 Ocak 1951 tarihinde 
mer'i olacağına dair olan 109 neu maddesi bir bi
ri ile ilgilidir. Şöyleki bu kanun kabul edilince 
mutlak surette bir kere 1950 yılında mer'i olma
ya başlıyacaktır. Beyanname verecek olan 
tacirler gelir vergilerini, 1951 senesinde verme
ye başlıyacaklardır. Ancak 1950 senesinde, ma
lî mülâhaza ile onların eski hükümlere göre ve
recekleri vergiler, yani Kazanç vergilerine % 25 
zammolunacaktır. 

Gelir Vergisi 1950 senesinde mer'i olacaktır. 
Ama tatbikat 1951 senesinde başlıyacaktır. 
O halde şu kayda göre, bu Kanunun ilk tatbiki 
yılında elde edilen gelirler, (Ücretler hariç), 
tatbik yılı 1950 olduğuna ve elde edilen kazanç 
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vergilerine yüzde 25 zam yapıldığına göre vazi
yet ne olacaktır. 

Biz diğer vergileri kaldırıyoruz. Kazanç Ver
gisini, Muvazene Vergisini Buhran Vergisini, 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisini ilga edi
yoruz. 1950 yılı Ocak birde. 

Şimdi onlara göre vergi almıyaeağız, çünkü 
yeni vergiler ancak 195.1 de tahakkuk edecektir. 
Şu halde hangi kanımla hangi vergileri alacağız 
da bu % 25 i zammedeceğiz?. Sarili değildir, bu
nun tasrifi edilmesi lâzımdı]'. 

t Tere ti ere gelince : Kanunu ücretler hakkında 
tatbiki 1951 Ocakta başlıyacak. Yani memurlar, 
işçiler, müstahdemler, emekliler, dullar, yetimler, 
hizmet erbabı, 1950 senesinde Gelir Vergisi Ka
nunu nıer'i olmaya başladığı halde, şimdi kıymet
li Komisyon Başkanı arkadaşımızın bahsettiği re
fah vadeden, aile hayatında bolluk vadeden bu 
vergi nispetinden ancak 1951 de faydalanacaklar
dır. Evet bu müstahdemler, bu dullar, ve saire 
bu fedakârlığa bir sene daha katlansınlar, fakat 
bu geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki hük
me göre ikinci tatbik yılında ücretlerin Gelir 
vergisini %25 zammederek alalım dersek bu fazla 
bir mükellefiyet olur. 

GEOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) --- İkinci fıkrayı okuyun efen
dim. 

VEHBİ SARIDA L (Niğde) — İkinci fıkra
yı okudum erendim. Ben okuduğumu yanlış an
lamadım. İkinci fıkrada (ikinci tatbik yılında 
alman ücretlerin, vergileri % 25 zam ile alınaca
ğı) yazılıdır. Ücret; alanlar bu verginin nimetin
den 1950 yılında istifade etmiyecek. Eski vergi
ler <levaııı edecek. 1950 de vergiler eski hüküm
lere göre alınacaktır. 

Mülga olan bir kanuna, göre, eski hüküm
lerle vergi almak sarih birşey değildir. Şöyle de
mek lâzımdır. (Bu kanunlar 1951 yılından iti
baren mülgadır.) Bu olur. 

Birinci geçici madde vardır sesleri. 
VEHBİ SARIDA L (Niğde) Devamla -•-

\\v\- ne ise benim asıl arzum şudur : Ücretli, ay
lıklı, gündelikti mükellefler, emekliler, dullar, ye
timler bir sene müddetle bu verginin nimetle
rinden faydalanıuıyacaklar 1951 de vrginin ni
metlerinden faydalanacakları zaman, bu kanun 
kabul edilirken Maliye geçici üçüncü maddeye 
göre, vergiye c/c 25 zam yapacağım diyecektir. 
Bu olmadı. TTic. olmazsa, bu son fıkravı kaldıra-
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hm. Yani amele, müstahdem, memur ve emekli 
olanlar için bir sene verginin nimetlerinden mah
rum olmak kâfi, ikinci sene bir daha % 25 zam 
yapın ıyahm. Bendeniz bu ikinci fıkranın tayyı 
hakkında bir takrir sunuyorum. Kabul buyurma
nızı rica ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— İçtimai adaletsizliği kaldıralım diye çalışır
ken yeniden bir adaletsizlik yapmış olmaktan 
korkuyorum. Sayın sözcünün verdiği izahatın 
benim sözlerime doğrudan doğruya nasıl taal
lûk ettiğini anlıyaınadını. 

Şimdi meseleyi tavzih edeyim. 1950 senesi
ne geldiğimiz zaman, tüccarların gelirleri, bu 
Gelir Vergisine göre tahakkuk ettirilecektir. 
Malûmu âliniz bizde bir sene evvel tahakkuk 
ettirilen vergiler bir sene sonra eibayet edilir. 
1950 senesinde tüccarların gelirleri bu Gelir 
Vergisine göre tahakkuk edecek. Bu kanun hü
kümlerine tâbi olanlar aynı şekilde vergi vere
cekler. Fakat tüccarlar 1950 tahakkuklarını 
1951 senesinde verirken, diğerleri, meselâ me
murlar şimdi kabul ettiğimiz bu madde ile, bü
tün kabul edilen bu esaslardan birdenbire sıç
ranarak % 25 fazla bir nispette ödiyeceklerdir. 
Bu bir. Diğer taraftan, asıl adaletsizlik şurada
dır ki, Gelir Vergisiyle mükellef olan tüccarlar 
1950 senesindeki vergilerini çok daha ha
fiflemiş olan bir şekilde verecekleri hal
de, bilûmum 'mütekaitler memurlar ve saireler 
1950 senesinde bir fayda görmüyorlar. Onlar 
yine % 38 vergi vererek kendi aylıklarını, te-
kaüdiyelerini alacaklardır. 1951 geldiği zaman 
onlara bir de ayrıca % 25 ilâve ediyoruz. Ada
letsizliklerin kaç türlü olduğu görülmektedir. 

Büyük Meclis muhtelif noktalarda bilhassa 
dul, yetim ve tekaüt aylıklarından Gelir Vergi
si kesilmemesi hususunda hassasiyet gösterdi. 
Bu gibi ayrı ayrı gösterilen hassasiyetleri top
layı]) da bir netice çıkaracak olursak nispetler
de 'bir ağırlık olduğunu kabul etmemek müm
kün olamaz. Hâlâ asgari geçim haddi meselesi 
tâyin edilmemiştir. Demek ki; Meclis, Heyeti 
umumiyesiyle, az çok bir ağırlık müşahede et
miştir. Bir de bunların üzerine % 25 zammet
mek. Tüccarlar 1950 kazançlarında bu Gelir 
A'ergisinin tenzilâtından istifade ettiği halde, 
memur ve ücretlilerde, bugünkü içtimai adalet
sizlik devam edecektir. 

Bir mağazada müstahdem, kendi kazancı, 
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efendisinin kazancına nazaran % 1 derecesinde 
olduğu halde, verdiği vergi ondan çok "fazladır. 
Halbuki bugün, içtimai adaletsizliğin telâfisi 
için çalışıyoruz, öyle olduğu halde, ne oluyor? 

Arkadaşlar, tüccarlar 1950 kazançlarını Ge
lir Vergisi tenzilâtiyle veriyorlar. Fakat bu 
ücretliler, şimdiy ekadar içtimai adaletsizliğin 
kendi üzerlerinde tekasüf ettiği bu ücretliler, 
yine1 bugünkü ağır şartlar altinda vergilerini 
vereceklerdir. Bu da yetmiyormuş gibi bir de 
ayrıca %"25 zam ediyoruz.: 

Şu noktayı da bilhassa tebarüz ettirmek is
terim ki; bu zam karan komisyondan ancak bir 
tek fazla reyle çıkmıştır, öyle zannediyorum ki; 
reisin o tarafa iltihak etmesiyle çıkmıştır. Bi
naenaleyh sayın sözcü ekseriya komisyon di-: 
yorlar* komisyon ekseriyeti demiyorlar. Zaten 
meşruhatları gördüğümüz zaman her şeyin ko
misyonun ittifakiyle çıkmış olmadığını da an
lamış buluı.ıyoroz. Demek ki, komisyon âzası 
arasında1 da banun adah İsiz olduğu hissi birçok 
komisyon üyelerinin vicdanlarında hassasiyet 
yaratmıştır. Siîlerin de meseleyi aynı hassasi
yetle tetkik buyurmanızı bilhassa rica ediyo
rum. 

önergemizi takdim etmiş bulunuyoruz. 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (îzmir) — Efendim, Sayın Muammer 
Alakant'm sözlerine verecek cevabım şundan 
ibaret olacaktır; 

1950 yılında ücretlerde eski tarifeyi yani 
bugün yürürlükteki Kazanç Vergisi tarifesini 
tatbik ediyoruz. Beyannamelilerin 1949 muame
lelerine ait olarak 1950 de ödiyecekleri vergi 
için de ayni tarifeyi tatbik ediyoruz. Beyanna
melilerin 1950 yılında kazanılmış olan kazanç
ları için 1951 yılında ödiyecekleri vergi için 
ise, yeni kanunun tarifesi, yani eskiye nazaran 
çok düşük olan tarife üzerinden ödensin ve % 
25 zam da yapılmasın diyorlar. Biz bunu doğrlı 
bulmuyoruz, adalet bakımından da, malî mu
vazene bakımından da doğru bulmuyoruz. 

Yâlnız Sandal arkadaşımız, ikinci tatbik 
yılında1 ücretlerden alman vergilerin % 25 zam 
ile alınacağı hükmünü ihtiva eden fıkranın tay-
ymı teklif ediyorlar. Bu fıkranın, hakikaten ve 
adalet tatbikat bakımından -bir incelemeye da
ha mâruz tutulması uygun olacağı neticesine 
vardık,-arkadaşlarım da aynı kanaate vardılar. 
Binaearaleyh, münhasıran Sandalım önergesini' 
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Komisyona vermenize müsaadenizi rica ediyo
ruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Şimdi benim mâruzâtımı büsbütün aksi bir 
şekilde ifade ettiler: Bu bir taktik midir, yoksa 
kendileri, meşgul oluyorlar, müzakere ediyor
lar- teknisiyenleri: ile,! bunların verdiği bir dal
gınlık mıdırî 

İki defa arzettını, tekrar Yüksek Huzuru
nuzu işgal .i etmekten çekmiyorum. Ben 1950 se
nesinde, tüccarların gayet tenzilâtlı tarifeden 
ödiyecekleri için onlara % 25 zam yapılmasın, 
böyle bir şey söylediğim olmadı. Biz içtimai 
adaleti tashih ederken; ücretlileri, memurları, 
mütekaitleri yeni yeni külfetlere tâbi tutuyo
ruz. Bunlar 1950 senesinde ayni hükümlerle 
vergi vereceklerdir. Halbuki tüccarlar 1950 se
nesinde yeni tarife üzerinden vereceklerdir. 

Şimdi her ikisi de % 25 fazla ödemeleri için 
bir teklif geliyor. 

Madde bundan ibarettir. Bu madde kalktı
ğı zaman, 1950 senesinde tüccarlar, tesbit bu
yurduğunuz esaslar dairesinde vergilerini vere
ceklerdir. 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Hangi yılın muamelesin
den? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— 1950 yılının muamelâtından. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (îzmir) — Hayır. 19.49 yılı muamelâ
tından. 

YUNUS .MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— 1949. zun kazançlan 1950 yılında, 1950 yı
lının kazançlan 1951 yılında, tahakkuk edecek
tir. Aynı zamanda 1951 senesinde, memurlar, 
mütekaitler, ücretliler ise tesbit ettiğimiz esas
lar üzerinden mükellefiyetlerini ödiyeceklerdir. 

Bu maddeyi kaldırdığımız zaman, bu esaslar 
dairesinde mükelleflerin vergilerini ödemelerini 
temdit etmiş oluyoruz. Aynca bu % 25 zam ci
hetine de gitmemiş bulunuruz. 

Bunun mucip sebebi, ilk Gelir Vergisi tatbik 
edildiği zaman az tarifelerle başlamak ve halkı 
alıştırmak. 

Arkadaşlar; 1930 dan beri tatbik edilen Ka
zanç Vergisine göre memurlarda, ücretlilerde 
vergi: nispeti % 15 idi,4 bunu biz % 15 - 20 ye ka
dar çıkanyoruz. 

— 4 » — 
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Bu şekil dairesinde tatbik edilmesini temin 

için üçüncü fıkranın kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

FERİDUN F lKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyon bu maddeyi alsın, tetkik etsin. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BtRSEL (izmir) — Sarıdal'ın önergesi bakımın
dan maddeyi geri istiyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Büyük Millet Meclisinin nazarı dikkate alıp 
almadığının anlaşılması içinj reye konulmasını 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Maddenin şekli belli olmadan 
önergeyi reye arzedeyim mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (izmir) — Vehbi Sarıdal'ın önergesi 
bakımından bir daha tetkik edilmek üzere Kor 
misyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu iki öner
geyi de okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğimiz sebepler dolayısiyle geçi

ci 3 ncü maddenin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
Eskişehir Milletvekili Manisa Milletvekili 

Kemal Zeytinoğlu M. Alakant 
istanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah ettiğim veçhile : Geçici 3 ncü 

maddedeki (ikinci tatbik yılında alman ücretle
rin) ibaresinin kaldırılmasını teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN —• Efendim, Muammer Alakant 
ve arkadaşının önergesi maddenin büsbütün 
tayyına aittir bu önergeyi Yüksek oyunuza su
nuyorum.. (Komisyona sesleri, anlaşılmadı ses
leri) 

Komisyonun istemesi mevzuubahis değildir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— önergemi şu şekilde tadil ediyorum: Nazarı 
dikkate alınmak üzere komisyona havalesi. 

BAŞKAN — Esas nazarı itibara alınırsa ko
misyona vereceğiz zaten. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— önergemi tadil ediyorum: Üçüncü maddenin 
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kaldrıhp kaldırılmamasmı nazarı dikkate al
mak üzere komisyona iadesini istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BÎRSEL (izmir) — Efendim, bu beyanların
dan sonra, komisyon maddeyi diğer sebeplerle 
geriye alacağına göre bunu da inceleriz. Ama 
prensip olarak bu nnzarı itibara alınmış değil
dir. (Tabiî sesleri) Komisyon, maddeyi geri alı
yor efendim. 

BAŞKAN —• önergeleri de beraber veriyo
ruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Benim öner
gem, ikinci tatbik yılında ücretlerden alınacak 
vergilere % 25 zam edilmemesi hakkındadır. 
% 25 zamnıedilmemesi hükmünün çıkarılması 
hakkındaki önergemin nazarı itibara alınması 
veya komisyona verilmesi başka başka mâna ifa
de eder. 

BAŞKAN — Sadece Kamutayın oyuna ar-
zetmiyorum, Komisyona veriyorum. Komisyon 
alacak tetkik edecek, ve maddeyi getirecek. Ge
lecek madde sizi tatmin etmezse hakkınız mah
fuzdur, yeniden önerge verirsiniz. 

önergeler de madde ile birlikte Komisyona 
verilmiştir. 

Eski ihtiyat akçalarının vergilendirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 4. — Kolektif ve âdi ko

mandit şirketler, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten evvel vergiye tâbi tutulmadan ayır
dıkları ihtiyat akçalarını, yürürlük tarihinden 
itibaren bir ay zarfında bağlı oldukları vergi 
dairesine bir beyanname ile bildirirler. Beyan 
olunan miktar üzerinden % 20 nispetinde ver
gi tarh olunarak 3 senede ve 3 müsavi taksitte 
tahsil olunur. 

tik taksit tarhiyatın tebliğini takibeden bir 
ay zarfında, ikinci ve üçüncü taksitler ise mü-
taakip yılların Ocak ayında ödenir. Mükellef
ler bu vergileri taksit müddetlerinden evvel 
ödiyebilirler. 

Bu maddede yazılı ihtiyatlar ortaklara dağı
tılır veya sermayeye ilâve olunursa, hesaplanan 
vergiler, dağıtmanın veya sermayeye ilâvenin 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

Bu madde gereğince alman vergiler geçici 
3 ncü maddede yazılı zamma tâbi değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAKŞANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir) — Efendim, bu maddeyi de 
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komisyona istiyoruz. Çünkü bu madde Kurum
lar Vergisinden evvel Komisyonda görüşülmüş 
ve metne girmiştir. Halbuki Kurumlar Yergi
sinde değişiklikler olduğu için bu maddeye de 
bunların geçirilmesi gerekmektedir. Komisyona 
iadesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi istiyor,ve-
riyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1945 yılı sonundan ev
vel iktisap edilmiş olan gayrimenkullerle bunla
rın mütemmim cüzüleri, (sabit tesisat ve maki-
nalar dâhil) teferruatının ve hakların satışından 
hâsıl olan farklar kazanç sayılmaz ve 64 ve 
66 ncı maddelere göre vergiye tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

(İEÇÎCİ MADDE 6. — 1949 yılı içinde pe
şin tahsil edilen gayrimenkul sermaye iratla
rından bu kanunun meriyeti zamanına taallûk 
edenler ait olduğu senelerin hasılatı sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Meriyet ve tatbik maddeleri, komisyondaki 
maddeler geldikten sonra konuşulacaktır. 

. 1949 O : 2 
Şimdi gündemin ikinci maddesine geçiyo

ruz. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Başka bir 

mevzua geçiyoruz. Pazartesi gününe bıraksak 
olmaz rn.il 

BAŞKAN — Kamutayın saat 20 ye kadar 
devam için kararı vardır. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım; şunu arzetme-
ye mecburum. 

Maliye Bakanlığındaki arkadaşlar, Maliye 
Bakanı, komisyondaki arkadaşlarım ve âciz ar
kadaşınız huzurunuza gelmeden evvel, geçen 
senelerde kabul ettiğimiz, bu hükümleri tekrar 
gözden geçirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Her 
gün sabahları dahi bu suretle çalışmaktayız. 

Esnaf ve Kurumlar Vergisinin müzakeresi 
için bize mühlet vermenizi rica ederim. 

(Çarşambaya sesleri). 
BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Efendim, Hükümetten kimse yoktur. Diğer 

tasarıların müzakeresi için de Hükümetin huzu
ru, şarttır. Binaenaleyh müzakereyi burada bı
rakıyoruz. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. . 

Kapanma saati : 19,15 
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