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1. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Üni

versite ve olgunluğa dayanan okullardaki ya
tılı öğrenciler için pansiyon kurulmasına dair 
olan Kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'-
in, 481 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden 
emvalin durumuna ve; 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Koni'inin 
481 sayılı Kanunun <S nci maddesinin uygulan
ma tarzımı dair olan sözlü sorularına, Maliye 
Bakanı cevap verdi. 

8519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair olan Kanun tasarısının 
tümü üzerinde de görüşüldükten sonra Birleşi
me ara verildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Alımed Yezir-
oğlu'nun, Aşkale ilçesiyle dolaylarında açlık 
olup olmadığı, varsa ne gibi tedbir alındığı hak-

T asanlar 
1. — iskân ve Toprak İşleri Genel Müdür

lüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısı (1/534) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkın
da Kanun tasarısı (1/535) (Bayındırlık ve Büt
çe Komisyonlarına); 

8. — Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 
hattının yapımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/586) (Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
4. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 

rANAK ÖZETÎ 

İkinci (Hunim, 

3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki Kanun kabul olun
du. 

20. IV .1949 Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kati]) 
Sinob Milletvekili İsparta Milletvekili 

C. K. încedaya S. Koksal 

Kâtip 
Corum Milletvekili 

N. Atalay 

kındaki yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/316). 

cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmındaki 
tercümanlık kadroları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/360) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
5. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuk

ların koıımması hakkında Kanun tasarısı ve 
içişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları rapor
ları ile Geçici Komisyon raporu (1/137) (Gün
dem e) ; 

6. — Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz ak
di hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/440) (Gündeme). 

S o r u 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

mm^ 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
( Yoklama yapıldı ) 

BAŞKAN — Tokluğumuz vardır, oturumu 
acıvorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Mardin Milletvekili Gl. 'Kiazım Sevük-
tekin'i?ı öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/359) 

6 -1463 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mardin Milletvekili General Mehmet Kiazım 

Sevüktekin 'in 1 . IV . 1949 tarihinde öldüğü, İç

işleri Bakanlığından alman 12 . IV . 1949 tarih 
ve 23302/44-3743 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Ş. (i ünal t ay 
BAŞKAN — Rahmetlinin hâtırasını tâzizen 

iki dakika ayakta sükût edilecektir. (İki dakika 
ayakta duruldu). 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

.1. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Ticaret ve tianayi odalariyle Esnaf odaları ve 
Ticaret borsaları seçimlerine ait sürenin uzatıl
ması hakkında kanun teklifi ve Ticaret Komis
yonu raporu (2/162) | 1 | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
ist iyen var mı ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi geçen oturumda oya konulmuş 
ve kabul edilmişti. 

Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve 
Ticaret Borsaları seçimlerine ait müddetin uza 

turnası hakkında Kanun 

MADDE I. - 655 ve 4355 savıh Kanunlara 

1| 170 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

göre seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf 
odaları ve Ticaret borsaları uzuvlarının müd
detlerini uzatmaya Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? 

VEHBİ SAR1DAL (Niğde) — «Bir yıl süre 
ile kaydını» koyarsak daha münasip olur. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
mu .' 

NAZIM POROY (Tokad) — «Bir yıl süre 
ile » diye takyit etmesek daha uygun olmaz mı ? 

VEHBt SARIDAL (Niğde) — Bir yıl kâfi
dir. 

(Bir yıl kâfi sesleri). 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bir yıla muvafa
kat ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekliyle tekrar 
okutuvorum. 
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B : 73 20.4 
Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve 
Ticaret Borsaları seçimlerine ait müddetin uza

tılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 655 ve 4355 sayılı Kanunlara 
göre seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf 
Odaları ve Ticaret Borsaları uzuvlarının müd
detlerini bir yıl uzatmaya Ticaret ve Ekonomi 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Madeyi kaimi edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı ile yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'? 
Yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Eko
nomi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edildi. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

2. — Adana'nın Sofubahçe Mahallesinden 
Memooğlu Ali Kaya'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/265) [1] 

(Eapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı! Raporu kabul edenler ... Etmiyenler ... Ra
por kabul edildi. 

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

BAŞKAN — Gelir Vergisi kanun tasarısın
dan Komisyona havale edilen maddeler henüz 
Komisyondan gelmemiştir. 

Binaenaleyh, Gündemin mütaakıp maddesi 
olan Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısının görü
şülmesine geçiyoruz. 

4. — 'Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve 
geçici Komisyon raporu (1/173) [2] 

dır. 

dv: 

[1 | 174 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 146 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

.1949 O : 1 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen ... Buyurun, Cemil Alevli. 
CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Muhterem 

arkadaşlar, Şimdi görüşülmekte olan Kurum
lar Vergisi memleketimizde ilk defa ihdas edil
mek istenen ve iktisadi bünyemize hiçbir suretle 
uygun olmıyan ancak bâzı Garp memleketlerin
de tatbik edildiği için bizde de tatbik edilmek 
istenilen yepyeni, yabancı ve mükerrer bir ver
gi sistemidir. 

Bütün dünya iktisatçılarmca kabul edildiği 
veçh üzere gerek şahıs Gelir Vergisi gerekse Ku
rumlar Gelir Vergisi doğrudan doğruya aynı 
şahsın geliri ile ilgili vergiler oldukları cihetle 
bunların yanyana tatbik edilmeleri hakikatte ay
nı membadan iki kere vergi almaktan başka bir 
şey değildir. Bunun böyle olduğu tasarının Hü
kümet gerekçesinde de zikredilmekle beraber da>-
ha ileri gidilerek gerekçnin 28 nci sayfasının son 
fıkrasında bu vrgi; mükerrerliğin bilinen ve is
tenilen bir mükerrerlik olduğu açıkça ifade edil
miş olduğuna göre bu mevzuda fazla durmıya-
rak bu tekerrürlük keyfiyetinin memleketimiz 
bünyesine uygun olup olmadığını bir, iki misal
le arzetmeye çalışacağım. 

ilk önce : 
Kurumlar Vergisinin tatbik edildiği mem

leketlerin iktisadi durumları ile kendi memle
ketimizin iktisadi durumunu mukayese etme
miz lâzımdır. Filvaki bâzı Avrupa memleket
leri ile Birleşik Amerika'da bu mükerrer vergi 
sistemi tatbik edilmektedir. Fakat şu ciheti hiç
bir şüpheye mahal kalmadan ve sarahatle bil
memiz lâzımdır ki bizim memleketimiz iktisa
di bakımdan ne Avrupa ne de Amerika ile kı
yas edilecek durumda değildir. O memleketle
rin sanayi bakımdan kemal denecek bir dere
ceye yaklaşmalarına mukabil bizim bu sahada
ki durumumuz başlangıç kelimesi ile ifade olu
nabilir. Kurumlar Vergisinin tatbik edildiği 
o memleketlerde bulunan ticari ve sınai mües
seseler şirket halinde çalışmak devrini çoktan 
geçirmiş olup trostlar, karteller halinde çalışa
rak dünyanın dört tarafı ile ticari iktisadi mü
nasebet tesis etmiş ve bu suretle memleketleri
ne milyonlarca lira kazanç akıtmanın yolunu 
buldukları için o memleketlerde mükerrer ver
gi tatbikini zaruri kılan sermaye terakümü vü
cut bulmuştur. 

Bize gelince; daha 1942 senesine kadar 
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Teşviki Sanayi Kanunu ile muhtaç olduğumuz 
sanayii memlkette kurabilmek için vatandaşla
rı teşvik etmemize rağmen en basit ihtiyacımız 
olan pamuklunun bile takriben yarısı hariçten 
getirmek zorunda olduğumuz malûmdur. Son 
harb yıllarının bize verdiği acı derslerden öğ
renmiş bulunuyoruz ki şiddetle muhtaç oldu
ğumuz sanayi şubelerinin bir çoğu üzerinde he
nüz hiçbir şey yapabilmiş durumda değiliz. Bu 
mevzudaki noksanlarımızı sayıp dökmek sure
tiyle sizleri yormıyacağım. Bir fikir edinmek 
için arzedeceğim bir iki misale dikkat etmek 
kâfidir. En basit ihtiyaçlarımızdan olan, içine 
hububatımızı koyduğumuz âdi çuvalları, üzeri
mize giydiğimiz elbiseleri dikmek için lüzumu 
olan dikiş ipliklerini bile henüz hariçten satın 
almak durumunda olduğumuzu göz önüne geti
recek olursak, şiddetle muhtaç olduğumuz kim
ya ve makine sanayiine ait memlekette bir şey 
mevcut olmadığını düşünürsek ve nihayet bun
lar için her sene harice milyonlar ödediğimizi 
hesaba katacak olursak bu yurda sanayiin ve 
bu sanayii meydana getirecek kurumların yani 
şirketlerin gelişmesi için daha bir zaman teşvik 
edici tedbirler almamız lâzımgeldiği kendiliğin
den meydana çıkmaz mı? 

Hal ve vaziyet bu iken yeni tasarı kurum
lardan vergi almak hedefini güttüğüne göre 
teşvik etmek şöyle dursun teşvik etmek şöyle 
dursun, mevcut kurumların faaliyetini dahi 
sekteye uğratacağı gibi iktisadi kalkınmamız 
için çok muhtaç olduğumuz yabancı sermayenin 
memlekete gelmesini de güçleştirmiş olacaktır. 

Bu mukayeseden meydana çıkan neticenin 
hulâsası şudur : Bu verginin tatbikini zaruri 
kılan sebep yani sermaye terakümü Avrupa ve 
Amerika'da diskiriminasyon prensipini, yani 
emekle sermaye gelirini ayırma prensipini do
ğurmuştur. Kurumlar Vergisi de bu prensipe 
dayanır. 

Bizim memleketimizde ise tamamen bunun 
aksine olarak sermaye terakümü yerine ser
maye azlığı, sermaye ihtiyacı vardır. Ve bu se
bepten yabancı sermaye getirmek için kolaylık
lar göstermek durumundayız. Böyle mükerrer 
bir verginin tatbiki ise yabancı sermayeyi ür
kütür ve gelmesini önler. 

Fikrimi daha açık tebarüz ettirebilmek için 
müsaadenizle müşahhas olarak misallendire-
yim. 

. 1949 O : 1 
Bu vergiyi tatbik eden Avrupa ve Amerika 

memleketlerinde sermaye terakümü mevcut ol
duğundan o memleketleri iktisadi bakımdan 
şişman bünyeli bir insan vücuduna benzetebi
liriz. Buna mukabil kendi memleketimizi de 
sermaye ihtiyaçlarımızı göz önünde tutarak ik
tisadi bakımdan zayıf bünyeli bir vücuda teşbih 
edelim. Şişman bünyeli vücudu fazla yağ ta
bakası kapladığı için onu normal hale getirmek 
maksadı ile o memleketlerde Kurumlar Vergisi 
vasıtasiyle bir nevi zayıflatma rejimi tatbik edi
liyor. Biz ise şişmanlığa ihtiyacımız olduğu 
halde tamamen aksine olarak, onların tatbik 
ett'ği zayıflatma rejimini kendi zayıf bünyemi
ze tatbik etmeye kalkıyoruz. Bu yanlış rejim 
bizi daha fazla zayıflatacağından hasta olma
mızın tabiî ve mukadder olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bu açık hakikat karşısında Kurum
lar Vergisinin memleketimiz bünyesine uygun 
bir sistem olduğunu müdafaa etmek mümkün 
değildir. 

Kaldı ki bu vergi tatbik edildiği takdirde bu 
arzettiğim mahzurlardan maada şu mahzurlarla 
da karşı karşıya geleceğiz. 

Bir vatandaş bir milyon lira sermaye ile her
hangi sinai ve ticari bir iş yaparsa, Kurumlar 
Vergisi ödemiyecek, fakat 3 - 5 arkadaş bir ara
ya gelerek 100 000 liralık bir limitet şirket ku
rup aynı işi yapacak olurlarsa % 10 Kurumlar 
Vergisi ödemekle mükelleftir. 

Bunların kabahatleri şirket kurmalarıdır. 
Bu durum karşısında hiç kimse şirket kurar
ını? Hattâ yeni şirket kurmak şöyle dursun 
eskileri dağıtılmaz mı? 

Bundan başka İktisadi Devlet Teşekkülleri 
% 35 vergiye tâbi tutulurken aynı mevzuda ça
lışan kurumlar ortakları % 41,5 vergiye tâbi 
tutulmaktadır. Bir taraftan memlekete yabancı 
sermayesinin gelmesini isterken diğer taraftan 
hususi teşebbüsle Devlet teşebbüsü arasında hiç
bir fark gözetmiyerek müsavi şartlar altında 
iş göreceğimizi her fırsattan istifade ederek dur
madan ilân ederken ve bu da Cumhuriyet Halk 
Partisinin son Kurultayında aldığı bir karar 
gereğince programın onuncu maddesinde yapı
lan bir değişikliğin zaruri icabı olduğu sarih 
olarak meydanda dururken Yüksek Huzurunuza 
getirilmiş olan Kurumlar Vergisi tasarısı bu ci
hetleri tamamen bir tarafa bırakarak Devlet 
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teşebbüslerine ayrı bir vergi nispeti, aynı mev
zuda çalışan hususi teşebbüslere ise % 10 fazla-
siyle ayrı bir vergi nispeti tatbikim tecviz et
mektedir. Böyle bir hüküm kabul edilecek olur
sa hususi teşebbüslerle Devlet teşebbüslerini 
eşit şartlar altında çalıştıracağımız hakkındaki 
yapmış olduğumuz va'di yerine getirmiş olur 
muyuz? Ve bu gayrimüsait şartlar altında hu
susi teşebbüsün gelişmesine imkân bırakmış 
olur muyuz ve bu şerait altında Devlet teşeb
büslerine bir nevi vergi imtiyazı bahşedilmiş 
olacağına göre ecnebi sermaye gelebilir mi? 

Programın onuncu maddesini aynen okuyo
rum: 

(Madde 10. Partimiz, özel teşebbüslerle Dev
let teşebbüslerinin eşit şartlar içinde çalışmala
rı esasının kanunlarda, tüzüklerde ve kararlarda 
yer almasını esas sayar.) Demekte olduğuna gö
re artık bu sarahat karşısında ben birşey ilâve 
etmiyeceğim. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

Netice : Bütün bu mahzurları bertaraf etmek 
maksadiyle Kurumlar Vergisinin tamamen kalk
masını istemiyordum. Çünkü ilerde inşallah mem
leketimizin malî, iktisadi durumu bu vergiyi mü-
kerer olarak ödiyecek seviyeye geldiğinde normal 
tatbiki cihetine gidilmek üzere şimdilik alınacak 
Kurumlar Vergisinin Gelir Vergisinden mahsu
bunu teklif ediyorum. Ve bu maksat için de bir 
önerge takdim ediyorum. Tasvip buyurulmasını 
rica ederim. 
- SALAMOIS ADATü (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar; Yüksek Huzurunuza takdim edilmiş 
olan tasarıya tevcih edilebilecek olan tenkitler 
Cemil Alevli arkadaşımızın yaptığı gibi iki nok
taya inhisar ettirilebilir 

Birinci nokta mükerrerlik, ikinci nokta ise 
sermaye şirketleri ile iktisadi âmme teşebbüsleri 
arasında yapılan tefriktir. 

Mükerrerlik vardır. Çünkü bir sermaye şirke
tinin temin edeceği kâr üzerinden Kurum Vergi
si namiyle bir vergi ödendikten sonra, baki kalan 
kârın şerikler arasında taksimi neticesinde her 
şerik Gelir Vergisi namiyle ikinci bir vergi öde
mek zaruretinde kalmaktadır. 

Arkadaşlar; ticari sahada memleketin ihtiya-
catını en yakından bilen tahkik ve tetkik eden 
ticaret odaları teşekkülleridir. Ticaret odalarının 
Yüksek Meclise duyurduğu sesle bu mükerrerli
ğin bertaraf edilmesi için tedbirler alınması lü
zumu hakkında bir mütalâa ileri sürülmüştür.. 

4.1949 0 : 1 
I Sermaye şirketleri halihazırda, ıner'i olan 

Kazanç Vergisi Kanunu hükümlerine göre, vergi 
bakımından bir imtiyaz görmekte iken, bugün 
bilâkis hususi teşebbüslerin ödemeye mecbur ola
cakları vergiden daha yüksek bir vergi ödemek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Bu kanunu kabul 

ı ettiğimiz takdirde, memlekette bilhassa iktisadi 
bir istikrar tesisine imkân olmıyacaklır. 

Sermaye şirketleri az vergi vermekle mükellef 
oldukları içindir ki, memleketimizde büyük teşeb
büsler anonim şirketleri ve limited şirketleri şek
linde inkişaf etmiştir. 

("emil Alevli arkadaşımızın bahis buyurdukla
rı veçhile, bu kanun mevkii mer'iyete geçtikten 
sonra Anonim ve Limited şirketleri tasfiyeye uğ-
rıyacak ve teşebbüsler şahsi teşebbüsler elinde 
kalacaktır. 

Arkadaşlar; memleketimizin büyük işler 
başarmaya mecbur olduğuna hepimiz kaniiz 
ve herhangi bir ticaret kitabını tetkik ettiğimiz 
zaman; büyük teşebbüslerin ancak sermaye şir
ketleri marifetiyle yapılabileceği mütalâalarına 
tesadüf ederiz. Filhakika hususi tasarruf ve 
büyük sermayeler iktisadi sahaya ancak anonim 
şirketler kanaliyle isal edilebilir. Bu itibarladır 
ki, bizim çok büyük işler yapmıya mecbur oldu
ğumuz bir devirde bu işleri başarabilecek ve 
memlekette bulunan sermaye şirketlerine yüksek 
vergiler tarhedilmesi mantıkla kabili telif de
ğildir. Bu itibarladır ki, Cemil Alevli arkada
şıma iltihak ederek bu mükerrer verginin berta
raf edilmesi için bu tasarının Komisyona iadesi
ni rica ederim. 

Diğer ikinci noktaya gelince; iktisadi âmme 
teşekküllerine tahmil edilen verginin nispeti % 
85 den ibarettir. Halbuki sermaye şirketlerinden 
bu Kurum Vergisi namiyle alınan vergiye Gelir 
Vergisi namiyle şeriklerin ödemeye mecbur ola
cakları verginin mecmuu % 45 e baliğ olacaktır. 

Komisyon müzakereleri esnasında bu farkın 
şahsi teşebbüsü akim bıraknnya müsait olduğu 
mütalâası ileri sürülmüştü. Fakat ekseriyetle 
bu tasarıyı kabul eden arkadaşların göstermiş ol
dukları mucip sebepler meyanında; eğer Hükü
met arzu ederse o şahsi teşebbüslerin böyle ver
gide fark yapmakla değil başka tedbirler almak 
suretiyle bunları felce uğratılması mümkündür. 
demişlerdir. 

| Arkadaşlar; bilirsiniz ki, ticarette % 10 değil, 
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r/r 1 nispetinde bir tenzilâtta rekabet yapabilecek 
olan müesseseler bu rekabeti yapacak durumda 
bulunmıyan müesseseleri ticaret sahasından kal
dırmaya muvaffak olabilirler. Bugün vergi ba
kımından c/f 10 bir fark yapmakla iktisadi âmme 
teşebbüslerine hususi teşebbüsleri ticaret saha
sından uzaklaştırmak için imkân verilmektedir. 
Evet, bir kanunu mahsusla hususi bir teşebbüsü 
iktisadi sahadan çıkarmak kabildir. Fakat o ka
nunu yapan Devlet ve Hükümet rejimine demok
rat bir rejim denemez. Adaleti temine matuf 
bir vergi sistemi altında bâzı müesseseleri diğer 
müesseselerin zararına olarak istisna ettirmek ve 
onlara imtiyaz vermek de doğru değildir. Aksi 
takdirde liberal bir kisve altında en koyu bir 
Devletçilik siyaseti takip edildiği iddia olunabi
lir. (Sağdan, zaten öyle seslen). 

VEHBÎ SAR1DAL (Niğde) — Arkadaşlar; 
Kurumlar Vergisi gerekçesini mütalâa ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki ve öyle anlıyoruz ki Kurum
lar Vergisi bir Gelir Vergisi olmak mahiyetinden 
daha ziyade sermayenin taazzuv etmiş olması 
itibariyle onun üzerine ayrı bir vergi koymak, 
sermaye taazzuvunu ayrı bir matrah ittihaz et
mek telâkkisinden ileri gelmiştir. Filhakika ben
den evvel konuşan arkadaşların dediği gibi bu 
memlekette büyük miktarda sermaye taazzuvları 
olsaydı o sermaye taazzuvlarının kazançları üze
rine (İelir Vergisinden ayrı bir Kurumlar Vergisi 
tarhetmek isabetli birşey olabilirdi. Fakat bili
yoruz ki bizim memleketimizdeki sermaye şirket
leri, bilhassa tasarının birinci maddesinde sayılan 
şirketler nazarı itibara alınırsa hisseli komandi. 
şirketleri, kazanç dağıtan kooperatif şirketler, 
limitet şirketler ve anonim şirketler henüz mem
leketimizin iktisadi bünyesinde taazzuv etmiş, 
zikudret bir mahiyet iktisap etmiş bir hale gel
mişlerdir denilemez. Bununla beraber kurumla
rın vergilerinin daha kolay kabili hesap ve kabili 
tahsil olduğu düşüncesiyle hareket edilerek ver
giye tâbi tutulması cihetine gidilmişse, komis
yondan aydınlatılmasını istediğim nokta şu ola
caktır,burada da Gelir Vergisindeki nispeti 
niçin göz önünde bulundurmamışlardır ? Bir ta
rafta tek müteşebbis var, bir tarafta birkaç kişi
nin teşkil ettiği şirket var. tkisi de kazancın, ge
lirin heyeti umıımiyesine göre azdan başlıyarak 
yukarıya doğru müterakki veya yukarıdan aşağı
ya doğru mütedenni surette 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45 ve nihavet 100 000 lira olduğu vakit fiilî 
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nispet olan c/c 35 e tâbi tutmakta isabet olurdu. 
Yani bir anonim şirket faaliyetinden dolayı Ku
rumlar Vergisi adı ile, haddi zatında yine Gelir 
Vergjsi olarak, tıpkı tek bir müteşebbis gibi aynı 
nispet dâhilinde vergi vermeli idi, bu tasarıda 
olduğu gibi yalnız c/( 10 değil. Fakat o vergiyi 
verdikten sonra o şirketin şeriki, aksiyoneri olan 
kimseyi, tek gerçek kişiyi kazançtan, aldığı geliri 
artık Gelir Vergisine matrah ittihaz etmemeli 
idi. Bu yola gidilebilirdi. O suretle ferdî teşeb
büsle, şirket teşebbüsleri arasında tam bir eşitlik 
yaratılmış olurdu. Ve mükerrer bir vergi tarhet 
miş olmak gibi. bir yola da gidilmemiş olurdu. 
Arkadaşlar hesabını yapmışlardır. Şirketler ha
linde çalışıldığı takdirde Kurumlar Vergisini 
verdikten sonra kazanan şeriklerin Vergisi ayrı
ca tevkif olunarak Maliyeye ödeneceği için % 6-7 
nispetinde bir fazla vergi alınmış olacaktır. 

Bu c/t 6-7 fazla vergi kurumu dâhil olacak 
kimseye bu yüzden yükletilmiş bir külfettir, ku
ruma yükletilmiş külfet değildir. 

Binaenaleyh hatıra öyle geliyor ki, Gelir Ver
gisi tasarısında kabul ettiğimiz nispet 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45. 100 bini geçtiği gibi fiilî % 35 
nispetini kurumlar ve şirketler ve iktisadi te
şekküller hakkında da tatbik edebiliriz. Ondan 
sonra kalan kazançta şirketlere bir miktar isabet 
ederse artık onun vergisi verilmiş olur, onu 
gelir beyannamesine ithal etmemeliyiz, bu hu
susları Komisyonun aydınlatmasını rica ederim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim; Gelir Vergisi ta
sarısı ile Kurumlar Vergisi tasarısına ait Hükü
met gerekçesi ile Komisyon raporu tafsilâtlı bir 
şekilde ve esaslı bir şekilde, bir Kurumlar Ver
gisinin ayrı olarak konmasının mucip sebeplerini 
izah ettiği için bunları tekrar etmiyeceğim. 

Yalnız, arkadaşlarımın iliştikleri noktalara 
sözlerimi hasretmek istiyorum. 

Ancak bir noktayı daha evvel aydınlatmak za
rureti vardır. 

Arkadaşlar; bütün dünyada, vergi adaleti 
denilen, içtimai adalet denilen prensipi vergi 
kanunları temin etmeye çalışırken, ister muha
fazakâr olsunlar, ister liberal olsunlar, isterst 
sosyalist olsunlar her memleket ta 19 ncu asır
dan beri emek mukabili kazançtan alınan vergi 
ile, emek ve sermaye kazancından alınan vergiyi 
ve bunlar ile ve yalnız sermaye iratları vergisi 
arasında bir fark kabul etmişlerdir. Buna, bi-
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zim tâbirimizle ayırma kaidesi diyoruz, diğer 
memleketlerde kullanılan Fransızca tâbire göre 
(Diskiriminasyon) kaidesi derler. Bugün dünya
nın bütün müterakki ve medeni memleketlerinde 
emek vergisi ile sermaye vergisi hiçbir suretle 
aynı değildir. 

Alın teri, hayatının birçok kıymetlerini ve
rerek, göz nuru dökerek, dimağ çürüterek vücu
dunu sarfederek kazanılan para ile, babasından, 
dedesinden veya her ne suretle olursa olsun elde 
edilip veya biriktirdi]) bir yere sermaye olarak 
yatırılan ve iradı alman bir kazancın aynı vergi
ye tâbi tutulmasını bugünkü dünyanın içtimai 
adalet telâkkileri kabul etmemektedir. Komis
yonumuz esas itibariyle bu prensipi kabul etmiş
tir, ve bu sebepledir ki, bunu huzurunuza getir
miştir. Şunu da ilâve edeyim-ki, Yüksek Mec
lis Gelir- Vergisi Kanununu müzakeresi sırasında 
Gelir Vergisine matrah olacak Kazançların topla
mında hangi masrafların kabul edileceğini mat
rahtan nelerin indirileceğini tesbit ederken Ku
rumlar Vergisinin Gelir Vergisinden mahsubu 
ileri sürüldüğü zaman bu fikri kabul etmemiş, 
Kurumlar Vergisi olarak verilen verginin ayrı 
vergi olarak kalmasını bu suretle kabul etme
miştir. Ne Cemil Alevli ve ne de Adato arkada
şımın bu meseleyi tekrar edeceklerini düşünmü
yordum. Komisyonunuzun Gelir Vergisi rejimi 
esasları dairesinde size takdim etmiş olduğu 
Gelir Vergisi Kanunu lâyihasında kabul buyur
muş olduğunuz maddelerde Gelir Vergisinden, 
Bina Vergisinin mahsubu kabul buyurulduğu 
halde, Kurumlar Vergisi olarak ödenen parayı 
Gelir Vergisine mahsubu kabul buyurulmamıştı. 
Bu suretle diskiriminasyon usulünü Kamutay da 
kabul buyurm ustur. 

Dünyanın, medeni milletlerin, ileri insanla
rın ve içtimai adaleti her ne akidede olursa ol
sun kabul etmiş olan memleketlerin yaptığını 
Yüksek Kamutay da kabul etmiştir. Bence bu
nun bir daha mevzuubahis edilmemesi icabeder-
di. Mamafih bunları söylemeye vesile verdi
ler ve ben de söylemeye kendimi mecbur hisset
tim. 

Şimdi arkadaşlar; bu Kurumlar Vergisinin 
sebebi vaz'ı yalnız bu diskriminasyon esasına da 
dayanmaz. Bunun kurumların ayrı bir şahsiyeti 
hükm iyeyi haiz olması gibi sebepler ve vergi tek
niği bakımından bir takım başka sebeplerde 
Kurumlar Vergisinin avrı bir vergi olarak kabu-
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lünü gerektirdiğini gerekçemizde ve raporumuz
da arz ve izah etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarını burada mükerrerlikten bahis 
buyurdular. Mükerrerlik, bizim anladığımız mâ
nada burada mükerrerlik yoktur. Bu, münha
sıran sermaye kazancı için fazlaca bir vergi al
maktan ibarettir. Buna mükerrerlik demezler. 
Bu fazla vergi almaktır. Dünyanın bu bahiste 
yaptığı hakkında size misaller arzederken göre
ceksiniz ki, mükerrerlik değil, yine tekrar edi
yorum, fakat fazla vergi almak hususunda biz 
hakikaten gayet mutedil, âciz kanaatimce hattâ 
asgarinin asgaresine gitmiş bulunmaktayız. Size 
bir iki misal vermekliğime müsaade buyurun 
arkadaşlar. Memleket de bilsin ve Yüksek Ka
mutay da, kararını verirken bu noktada, daha 
etraflı aydınlanmış olur. Bunda fayda mütalâa 
ederim. Bir kere şunu arzedeyim ki; Garbin 
bâzı memleketlerinde tatbik edilen bir usuldür, 
diyen Cemil Alevli arkadaşımın mütalâasına iş
tira!: edemem. Bana kurumların, şirketlerin 
diskriminasyona tâbi olmadığını gösterecek bil
ileri memleket gösterirlerse kendilerine minnet
tar olurum. Ben bilmiyorum. Size hemen bü
tün Avrupa, bütün Amerika ve hattâ Balkan Hü
kümetlerinin ve son zamanda Mısır'ın da bu esas 
dâhilinde hareket ettiği hakkında malûmat ve 
dokümanlarımız mevcuttur. 

Bu memleketler içinde arkadaşlarını, misal 
olarak evvelâ Fransayı size göstereyim. Tabiî biz 
bunları tatbik edelim, diye söylemiyorum, mün
hasıran mukayese imkânlarını vermek için arze-
diyorum. 

Fransa'da, 1949 yılma kadar, kurumlar dört 
türlü vergiye tâbi idi. Şirketler % 24 nispetinde 
sedüler bir vergiye tâbi idi. 

İkincisi % 35 nispetinde ayrıca Sürtaks adile 
bir vergiye ve ayrıca bir Patent Vergisine tâbi 
idi. 

Bütün bunlardan sonra hissedarların aldık
ları kazanç hissesi toplam esasına müsteniden 
yine bir vergiye tâbi tutulmakta idi. 

Birleşik Amerika'yı arzedeyim : 
Burada Kurumlar Vergisinin normal nispeti 

c/c 24 tür. Bu vergi Sürtaks ile beraber % 40 ka 
çıkar. 

Belçika'da; şirketler evvelâ % 9 - 14 nispetin
deki sedüler vergiye tabidirler, ayrıca bunların 
tevzi ettikleri dividantlar üzerinden % 30 nispe-
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tinde menkul kıymetler vergisi alınır. Bunlar
dan başka şirketler % 15 nispetinde empöt de 
crise namludaki bir vergiye tabidirler. Nihayet 
hakiki şahıslar Gelir Vergisine tâbi olurlar1 ve 
bu verginin nispeti % 35, e kadar çıkmaktadır. 
1925 de % 20 idi. 1928 de % 40 oldu. 1938 de 
c/c 40 dır. Yine bugün işgal altında olduğu hal
de Almanya'da % G5 kadar şahsi vergi haricin
de Kurumlar Vergisi vardır. 

Şimdi arkadaşlar, biz ne yapıyoruz? Bizim 
yaptığımız evvelâ kurumların kârından % 10 
alıyoruz. Kurumlar Vergisini Hükümet % 20 
teklif etmişti komisyon bunu % 10 a in
dirdi. Bence asgarinin asgarisidir. Şah
si kanaat olarak arz ediyorum. Ondan 
sonra, ihtiyat akçesi ayrılıyor ve bundan 
sonra tevzi edilen kâr şahsi Gelir Vergisine tâ
bi oluyor. Yani yüz bin lira kazançtan Kurum
lar Vergisi % 5-6 arasında bir fark yapmakta
dır. Bir şirketten yüz bin lira miktarında bir 
kâr hissesi alacak bir vatandaş % 5-6 bir fark 
verecektir. Sermaye kazancını yüz bin lirada 
bu şekilde % 5-6 miktarında fazla vergiye tâbi 
tutmak ayırma usulünün bu kadar hafif bir şek
lini kabul etmemeyi ve bunu şirketleri baltala
ma şeklinde tavsif etmeyi kabul etmeme imkân 
yoktur, komisyondaki arkadaşlarınız da bunu 
kabul etmemişlerdir. 
arkadaşlar ticaret şirketlerini baltalama tabi
riyle onların inkişafına mâni olmaktan bahset
mek istediler. Yine af finizi rica ederek şahsi 
bir mütalâamı arzedeceğim, bana bu fırsatı ver
dikleri için de kendilerine teşekkür ederim. 

Bir kere memlekette bugüne kadar anonim 
şirketler % 12 ve son zamlarda ancak % 40 ver
gi vermişlerdir. Halbuki hususi teşebbüsler % 
85 hattâ % 95 e kadar bir vergiye tâbi idi. Ni
çin şimdiye kadar memleketimizde hiç olmazsa 
1926 dan bugüne kadar Kazanç Vergisi Kanu
nunun anonim şirketler lehine temin ettiği bu 
istifade memleketi baştan aşağı şirketlerle do
natmak imkânına meydan vermedi? Bunun iza
hını, bir iktisadi inkişafın, bir iktisadi gelişme
nin yalnız vergi unsuruna bağlıyan arkadaş
larımın yanlış mebdeden hareket ettiklerini gös
teren en güzel, en bariz ve eşi bulunmıyacak 
misal addedebiliriz. Arkadaşlar, memlekette 
şirketlerin teşekkül etmemesini verginin az ve
ya çok olmasına bağlı telâkki etmek hatadır. 
Memlekette şirketlerin teşekkül etmemesinin 
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bendenizce, âciz arkadaşmızca en mühim sebebi 
şudur arkadaşlar, Memlekette sermaye organize 
edilememiştir. Sermaye teknik, bilgi, idare ve 
hukuk gibi işletme kudretleri bakımından or
ganize edilmemiştir. İkincisi, sermaye üzerine 
müesses şirketlerin sermaye koyanlarca muraka
besi, maalesef ileri memleketlerdeki murakabe
ler kadar emniyet ve itimat verici değildir. 

Bizde meselâ İngiltere'de olduğu gibi, mu
halif veya yeminli muhasip diyebileceğimiz 
hesab uzmanlarının eshamlı şirketler üzerin
deki murakabe vaziyetini görmek mümkün ol
saydı, bu memlekette de belki eshamlı şirket
lere itibar hâsıl olurdu. 

Sorarım arkadaşıma, içimizden hangimiz, 
başında bulunan insana şahsan itimat etmedi
ğimiz bir anonim şirkete sermaye koyarız Şir
ketin murakabesi hususunda, heyeti umumiye-
niıı seçtiği, fakat yalnız rapora imzasını atmak
tan başka bir şey yapmıyan murakıba itimat 
ederek şirkete sermaye koyarını smız? Asla. 
Memlekette anonim şirketlerin vücude gelme
mesinin sebeblerini vergi unsurunda aramaktan 
ziyade diğer iktisadi âmillerde aramak zaru
reti vardır. Hiçbir zaman vergi unsuru serma
ye şirketleri için tek bir inkişaf unsuru olamaz, 
olmamıştır ve bizim memleketimizin bu güne 
kadar vergi halısında tatbik ettiği mükellefi
yet miktarının azlığına rağmen hakiki sermaye 
şirketlerinin inkişaf edememesi bunun en bariz 
misalidir. 

Arkadaşlarım, yabancı sermayeden bahsetti
ler. Yabancı sermayelerin, eğer, bir memlekete 
gelmesi veya gelmemesi yalnız bir vergi unsu
runa tâbi olsaydı, emin olunuz, bizim memlekete 
akın akın gelirlerdi. Hiçbir memlekette sermaye, 
bu memleketteki gibi az vergiye tâbi değildir. 
Bunun size hesaplarını, rakamlarını verdim. 
Böyle yalnız vergi unsuruna müsteniden yaban
cı sermayenin memlekete gelmediği kanaatine 
varmak, yanlış ve batıl bir düşüncenin tesiri 
altında bizi iktisadi âmillere gözlerimizi kapa
maktan başka bir neticeye götürmez. 

Devlet İktisadi Teşekküllerine geçiyorum. 
Arkadaşlar; Devlet İktisadi Teşekkülleri Hü
kümet tasarısında % 30 vergiye tâbidi; biz bu
nu % 35 e çıkardık. Hususi sermaye şirketleri 
Hükümet teklifinde % 20 ye tâbidi, biz bunu 
% 10 a indirdik. Fakat benim şahsi kanaatimce 
bir kere Gelir Vergisi; intikali bir vergi olma-
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dığı için, Muamele Vergisi gibi intikali bir ver
gi olmadığı için, sahadaki rekabet ticaret sa
hasında rekabet bahsinde müessir olmaması ica-
beden ve olmıyan bir unsurdur. Bir tüccar re
kabet yaparken ben ne kadar vergi vereceğim, 
kazancımdan ne kadar ayıracağım diye mütalâa 
etmez. Gelir Vergisi, Muamele Vergisi gibi ma
liyet üzerine müessir bir unsur addedilemez. 
Bu verginin esası, müstehlike intikali olmama
sını temin etmektir. Biz bu vergide muvaffaki
yeti ve adaleti, müstehlike intikal eden bir 
vergi olmamasında, yalnız teşebbüsün kazancı 
üzerinden ve teşebbüs sahipleri tarafından bu 
verginin verilmiş olmasını, temin edebilmekte 
buluruz. Gelir Vergisinde adalet budur. Bunu 
temin ettiğimiz takdirdedir ki, Gelir Vergisinin 
memlekette âdil bir şekilde yerleştirmiş oluruz. 
Rekabet mevzuuna bu vergi müessir olmama
lıdır ve âdil bir Gelir Vergisi böyle olan bir 
vergidir. Kaldı ki, arkadaşlar; .size tekrar ra
kamlarla mâruzâtta bulunayım. Devlet İktisa
di Teşekkülleri % 35 veriyor. Bizim sermaye 
üzerine müesses hususi şirketler ne. vakit, 
daha fazla verecekler? Biliyorsunuz ki; 100 bin 
liralık kâr haddi yukarısında olanlar % 35 e 
tâbidir. Bir şahıs tasavvur buyurunuz ki, ano
nim şirketteki sermayesinden 100 bin lira ka
zanacak ve °/o 35 vergi verecek ve buna ilâve
ten Adato arkadaşımızın söylediği gibi Kurum
lar Vergisinin inikası dolayısiyle % 5 - 6 bir 
fark verecektir. 

Arkadaşlar; bir anonim şirketteki sermaye
sinden yüz bin lira bir kazanç temin eden 
vatandaş lûfen bu kadar vergiyi versin. Ano-
ııin şirketlerde sermaye teşekkülü, bütün ser
mayenin bir ve iki şahsın elinde olarak da mü
talâa edlmemelidir. Sermaye terakümü üç şah
sın birleşmesinden ibaret telâkki edilmemelidir. 
Büyük sermayeleri korumak, bütün vatandaş
ların, büyük bir kütlenin sermayesinin ve ta
sarrufunun toplanmasını temin suretiyle olur. 
Büyük vatandaş kütlesinin eshamlı şirketlere 
yatıracağı - sermayelerden alacağı temettü his
sesi ise hiçbir zaman yüz bin liralarla ifade 
edilemez. Bu suretle eğer Devlet iktisadi Te
şekkülleri vergi farkı sebebiyle rekabet ede
cekse ki bu, rekabet bahsinde müessir değil
dir, verginin teknik icabı da bu değildir, reka
bet, ancak sermaye şirketinden kârı senede 

yüz bin lirayı aşanlara karşı bahis konusu 
edilmek icabeder. 

Büyük halk kütlesinin tasarruflarını topla
ması icabedeıı sermaye şirketlerindeki hissedar
lar için ise rekabet bahsine konu dahi olamaz. 
Bilâkis Devlet İktisadi Teşekkülleri kârı ne 
kadar olursa olsun % 35 vereceği ve eshamlı 
şirket hükmi, şahsiyeti ise ancak % 10 verece
ği ve şeriklerden yüz bin liradan az kâr alan 
şahıslar ise % 35 vermiyeceği için bu hüküm 
Devlet Teşekküllerinin ' aleyhine sayılabilir. 
Eğer hakikaten Gelir Vergisi rekabete müessir 
olsa, işi böyle mütalâa mümkündür. Yine tek
rar ediyorum, Devlet İktisadi Teşekkülleri va
tandaşlarla rekabet etmek için kurulmuş de
ğildir. Böyle bir hedefi ve mevzuu da yoktur. 
Devlet İktisadi Teşekküllerinde kâr mevzuu ta-
nıamiyle âmme hizmetinin ifasından sonra gel
mesi icabedeıı bir unsurdur. 

Şimdi arkadaşlar, Sandal arkadaşımın bir 
şeyine işaret edeceğim. Müterakkiydi Kurum
lar Vergisinde niye kabul etmedik? Dermeyan 
buyurdukları mütalâa son zamanlarda Çekoslo
vakya nazariyesi denilen bir nazariyeye mün
hasır kalmış tatbikat sahasına geçmemiştir. 
Biz de bu nazariyenin ilk adımlarını atacak 
vaziyete geçmeyi doğru bulmadık. O nazariye
ye göre de müterakkiyat esasının, kârın serma
yeye alâka temin etmesi suretiyle, tatbiki müm
kün görülebilmektedir. Yoksa mutlak surette 
eshamlı şirketlerde müterakkiyet esasını kabul 
etmeye imkân yoktur. O vakit adaletin aley
hinde bir netice vücuda getirmiş olursunuz. 
Çünkü farz buyurunuz ki 500 bin lira kazanan 
bir şirket % 35 veya 45 vergi verecektir. Ama 
o işte iki aksiyon sahibi olan insandan da % 
35 - 45 alacaksınız, bin hisse sahibi karımdan 
da aynı vergiyi alacaksınız. Adalet burada de
ğildir. Adalet şahsi kazancın, şahsi iradın faz
lalığı ile müterakkiydi temin etmek suretiyle 
vücuda getirilebilir. Bu bakımdan diğer mem
leketlerde Kurumlar Vergisinde müterakkiyet 
esası kabul edilmemiştir. Biz kanunumuzda Ku
rumlar Vergisinde müterakkilik esasını lüzumlu 
ve yerinde mütalâa etmedik ve bugün dahi ilk 
çerçevesiyle memlekete koymak istediğimiz Ku
rumlar Vergisinde diğer memleketlerin tatbi
katına uyduk. 

Sonra Sayın Adato Komisyonda cereyan 
eden bir müzakereden ve hususi teşebbüsleri 
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boğmaktan bahsettiler. Ben bunu hatırlamıyo
rum. Hususi teşebbüsleri baltalamak, boğmak 
gibi bir şey aklımızdan ne geçti, ne de geçer. 
Bilâkis memleketin refahını ve saadetini hu
susi teşebbüslerin iktisadi sahada ilerlemesi, ve 
inkişaf etmesinde buluruz. Ve bizim için mem
leketin selâmeti; memleketin her ferdinin ikti-
saden inkişaf etmesinde, hayat seviyesinin, re
fah seviyesinin yükselmesinde ve artmasmda-
dır. Bunun hususi teşebbüsleri boğmakla veya 
boğmamakla bir alâkası yoktur k i ; böyle bir 
memleket demokratik olur veya olmaz gibi bir 
mütalâanın burada serdedilmesinin yeri olsun. 

Maruzatım bu kadar, efendim. 

CEMÎL ALEVLÎ (Gazianteb) — Efendini; 
Sayın Münir Birsel arkadaşmız Yüksek Kamu
tayın bu Kurumlar Vergisi prensipini kabul etti
ğini söylediler. Bendeniz böyle birşeyin kabul-
edildiğini bilmiyorum. Eğer kabul edilmiş ise bey
hude konuşmıyalım. Çünkü Kurnmlar Vergisi 
müzakeresine bugün başlanmıştır. Bu bakımdan 
böyle birşey bahis mevzuuu olmasa gerektir. 

Esasen diskiriminasyon prensipi yani emekle 
sermaye kazancının ayrı ayrı vergiye tâbi tutul
ması prensipidir. Bendeniz bunun aleyhinde birşey 
konuşmadım. Bu, dünyada birçok yerlerde tat
bik edilmektedir. Ancak bendenizin mâruzâtım, 
bu prensipin bugünkü iktisadi durumumuzla, 
bizim memleketimizde tatbik olunur mu? Olunmaz 
mı?. Bu cihet üzerinde durdum. Burada şunu 
arzetmek isterim ki; Bunu tatbik eden memle
ketlerde sermaye terakümü vücut bulmuş ve bu 
memleketlerde zaruri hale gelmiştir. 

Acaba bizim memleketimizde böyle bir durum 
var mıdır?. Yok mudur?. Varsa derhal tatbik 
etmemiz lâzımdır. Fakat bu suya gelmeden paça 
sıvamıya benzer. Bendeniz sermaye azlığı vardır, 
sermayeye ihtiyaç vardır diyorum. Sermaye az
lığı ile sermaye terakümü olan bir memlekette alı
nacak tedbirin ötekinin aksi olması ieabeder. Bu 
itibarla bizim bünyemiz öteki memleketlerle öl
çülecek derecede değildir, diyorum. 

Sayın arkadaşlar, bizim memleketimizin ikti
sadi durumu Garp ve Amerika memleketlerinin 
iktisadi durumu ile tamamen kabili telif değildir 
diyorum. Eğer bizim memleketimiz öteki mem
leketlerin durumu ile kabili teliftir derlerse bir 
diyeceğim yoktur. Tamamen fikirlerine iştirak 
ederim. 
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Yine sayın arkadaşım dediler ki, memlekette 

şirketlerin teşekkül ve teessüsünün vergi mevzuu 
ile hiç alâkası yoktur. Ve ilâve ettiler, bizim 
memleketimizde şirket kurulmamışsa bu, vergi 
nispetlerinin şirketler için düşük tatbik edilme
sinden değil sermayenin iyi organize edilememe
sinden veya şirketlere lüzumlu olan itimadın mev
cut olmamasmdandır. 

Bendeniz de bu fikirlerine iştirak ediyorum. 
Hakikaten bizde itimat yoktur ve sermaye iyi 
organize edilememiştir. Şirketçilik hayatı bizim 
memleketimizde maalesef kolaylıkla yürümüyor 
bunu, acı tecrübelerle hepimiz biliyoruz. Bu fi
kirlerine iştirak ettiğime göre ve bir memleketin 
iktisadi kalkınması da şirketlerin o memlekette 
çoğalmasına vabeste bulunduğuna göre şirketlerin 
yaşamasını temin edecek, kolaylaştıracak hüküm
ler mi koymamız ieabeder, yoksa bunun aksine 
hükümler koymamız mı ieabeder?. 

Mâruzâtımı kendi sözlerime göre tertipliyo
rum. Demek ki, memleketimizde şirketçilik kolay
lıkla yürümüyor. Halbuki iktisadi kalkınmamız 
için bunun yürümesi lâzımdır. Bunun için de ko
laylık göstermemiz lâzım. Biz getirdiğimiz şu Ku
rumlar Vergisi hükmiyle şirketlere şahıslardan 
almadığımız bir vergiyi yüklüyor, bunu onun kâ
rından almış oluyoruz. Bu bittabi şirketçiliği 
güçleştirecektir. Şiketler rekabet edemeyecekler
dir. Mesele açıkça kendini gösteriyor. 

Deminki mâruzâtımda da arzetmiştim, bu ver
ginin büsbütün kaldırılmasını istemiyorum. Bu
nu bugün için tatbik etmiyelim, bunun için şir
ketlerden alman vergiyi mahsup edelim, zama
nı geldiğinde, memleketin iktisadi bünyesi ne za
man müsait olursa üç beş, on sene sonra o vakit 
tatbik edelim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuuna gelin
ce Sayın arkadaşımızdan şunu istirham ederim, 
dediler ki, % 35 vergi tatbik edilecektir. Ver
dikleri misallere göre de faraza yüz bin lira ka
zanan bir vatandaş % 6,50 fazla vergi verecek
tir. Fakat bu takdirde hususi teşebbüslerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerini eşit şartlar altında ça
lıştırmış olur mıyız? Esasen programımızda bu
nu vadetmiş bulunuyoruz, İktisadi Devlet teşeb
büsleri hususi teşebbüsleri eşit şartlar altında 
çalıştıracağız diyoruz. Bu va'dimizi yerine ge
tirmemiş hem de % 6.50 fazla almış olacağız. 

Sonra, bendenizin şu mâruzâtımı 11 vilâyet
ten gelen ticaret odaları heyetleri de tamamen 
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teyit etmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu müker
rerlik mevzuu üzerinde Sayın Maliye Bakanımız 
geçen gün Gelir Vergisinin 7 nci maddesi görü
şülürken şöyle demişlerdi: Ecnebilerin memle
ketimizde yaptıkları ihraç muamelelerinden, ifa
delerinden aynen okuyorum, elde ettikleri ka
zançlardan Gelir Vergisi alınmaması hakkındaki 
fıkrayı müdafaa ederken söyledikleri şudur : 
«Ortada bir vergi muafiyetinin bahis konosu ol
madığı, zaten yeni bir hüküm sevkedilmiş olma
yıp memleket zaruretleri itibariyle mükerrer 
vergicilik bakımından ecnebi firmalara lüzum
suz külfetler tahmil ederek ihracatınızı sekteye 
uğratmamak için bu hükmün konulduğunu » 
beyan etmiştir. Bu suretle Hükümet de mü
kerrerliğinin zararlı olduğunu beyan etmiş
tir. Bendenizin maruzatım bu bakımdan da 
mükerrerliğin ayan beyan meydanda oldu
ğudur. Bendenizin ricam bu mükerrer verginin 
tehir edilmesidir. Reddedilmesi değil, tatbiki
nin tehirini rica ediyorum. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, fa
lan memlekette böyledir, filân memlekette şöyle
dir diye konuşulmaya başlandı mı bil ki memle
ket için kötü bir tatbik şeysi meydana çıkacaktır. 
Arkadaş, nasıl benzetirsin elin Amerika'sını, Av
rupa'sını bizim memlekete? Oralardaki adamla
rın yapılacak kümesi bile kalmamış. Ama burada 
adamın oturacağı yeri yok. Ben bunu kavraya
madım, milletin bünyesine uymıyacaktır. Dua 
ediyorum, bu millet bundan az bir zararla kur
tulsun. 

Arkadaşlar bir memleket, sanayi ile, her şeyi 
kendi eliyle yapmakla kurtulur, bu, devlet eli ile 
olmaz. 

Demek ki çalışacak bir eli himaye etmek ve 
ona, memleket menfaatine yeni yeni şeyler yap
tırmak lâzımdır. Teşviki Sanayi Kanunu bundan 
doğmuş. Binalar bir müddet için vergiden, bun
dan dolayı affedilmiştir. Bugün bir hava esiyor, 
deniyor ki .- Teşviki Sanayi Kanununa lüzum 
yoktur, muafiyete lüzum yoktur, Avrupa'da 
şöyle imiş, Amerika'da böyle imiş, eski şeyler 
kalmıyor her şey gül gülistan olmuş. 

Münir Birsel arkadaşım hakikaten benim de 
hepiniz gibi sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ar
kadaşımızdır, fakat Allah'a dua ediyorum ki Ma
liye Vekili olmasın, yoksa bu milletin derisini 
yüzeeek. Yahu, dikkat ettim, şurada birçok arka
daşların temayülâtmm hiç birine he demedi. 
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Maliye Bakanının da oturduğu yerden içinden 
titrediğini gördüm. Ne insaf var, ne merhamet. 
İşte böyle duruyor orada. 

Alevli ve Adato arkadaşlarımın iddiaları 'ta
mamen yerindedir. Bu memleketin iş sahibini, 
erbabı teşebbüsünü korumak ve onlara hakkı 
hayat tanımak lâzımdır, ilk defa dışarı memle
ketler ondan sonra, 150 sene sonra Türkiye ge
liyor. 

Arkadaşlar; dün Teşviki Sanayi Kanunu yap
tık. Bugün de bunu yapıyoruz. Bilhassa Halk 
Partisi kongresinde kabul edilmiş esaslar vardır; 
teşebbüsü şahsi korunacaktı. Bu kanunla teşeb
büsü şahsi öldürülmek isteniyor. 

Arkadaşlar, ben encümenin noktai nazarının, 
memleketin bütün menafiini ihata ettiğine kaani 
değilim. Encümen eline bir kanun almış, ben bu 
kanunu çıkarmakla vazifedarım, bu vazifemi 
yapmakla zevk alacağım diyor. Memleketin teşeb
büsü şahsisi batmış, memleketin imarı durmuş, 
susu durmuş, busu durmuş, bunu düşündüğü 
yok. 

Vebal hepimizindir, bunu bir kere daha söy
lüyorum, arkamdan ne küfrederlerse etsinler. 

BAŞKAN — Maliye Bakam. 
MALİYE BAKANI ISMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, bendeniz Cemil 
Alevli arkadaşımın geçen defaki bir konuşma
ma atıf yapması üzerine söz aldım. 

Dediler ki ; mükerrer vergiyi Maliye Baka
nı da doğru bulmuyor. Fakat bu hâdisede bir 
mükerrerlik var mı, yok mu? Sonra benim bu
rada mevzuu bahis ettiğim, beynelmilel müker
rer vergi mevzuudur, bu mevzu ile alâkası yok
tur. Arkadaşım Münir Birsel mevzuu etrafiyle 
izah etti. Kurumlar Vergisi mevzuu üzerinde 
Matbuatta ve komisyonda çok duruldu, çok ko
nuşuldu. 

Komisyonun bir âzası sıfatiyle o zaman be
nim de kanaatim ayni idi. Cemil Alevli arka
daşımla en çok münakaşa edenlerden biri de 
bendim. Yüksek Meclis benim meseleyi vazet
tiğim şekilde gördükten sonra karar vermekte 
serbesttir. Emekten gelen, emek mahsulü bir 
kazanç vardır, bu kazançta tam mânasiyle is
tikrar yoktur. Bir ameleyi veya bir fikir ame
lesini, yahut bir hizmet erbabını ele alalım. Bun
ların kazancında bir istikrar yoktur. Filhakika 
hastalık hali ve sair sebeplerle çalışmadığı gün-
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lerde kazancı olmaz. Bir de sermayeden gelen 
irat vardır. Yani muayyen miktarda birikmiş 
bir sermaye, bir aksiyon veya buna mümasil 
elinde bir şeyi vardır, yahut bir şirkette şerik
tir. Yüksek Meclis mahiyeti itibariyle emek ka
zancı ile sermayeden gelen kazancı aynı mahi
yette telâkki eder mi? Eğer ayni mahiyette ise 
o takdirde bir diskriminasyona, ayırmaya git
meye mahal yoktur. Meseleyi şöyle arzedeyim: 

Arkadaşlarımın birçokları bilirler vergi tek
niğinde, vergi ilminde, vergi tatbikatında bu 
ayırma prensipi muhtelif şekillerde tatbik edi
lir. 

Ya bizde olduğu gibi (üniter sistemde) ayrı 
bir vergi koymak ki muayyen şekilde vergi 
nispeti fazl al aştırılıyor veyahut sedüler sistem
de olduğu gibi her sedülün mahiyetine göre ay
rı ayrı nispetler tatbik olunmak suretiyle ser-
mayo kazancı, emek veya emekle sermaye ka
zancına nazaran daha yüksek nispette vergilen
dirilmektedir. 

Şimdi Cemil Alevli ve Salamon Adato ar
kadaşlarıma soruyorum: Sedüllere gitseydik 
aksi kanaatte bulunacaklar mı idi? Şüphesiz ak
si kanaate gitmiyeceklerdi. 

Şahsi kanaatime göre bizim 22-23 senelik 
Kazanç Vergisi tatbikatımız, Sayın Komisyon 
Başkanı Münir Birsel'in ifade ettiği gibi; esham-
h sermayeli şirketler daima vergi bakımından 
avantajlı bir muameleye tâbi tutuldukları halde, 
bugün bu eshamlı şirketler bakımından memle
ketimiz gönlün arzu ettiği şekilde dolmuş değil
dir. Demek ki; faktör vergi değildir. Bugün 
anonim şirketler vergi nispeti bakımından 
ferdî teşebbüslere nazaran avantajlı bir vaziyet
te oldukları için % 40 nispetinde vergi verirler
ken, ferdî teşebbüslerle eshamsız diğer şirket
ler % 70 - 80 ne kadar vergi verirler. Bu anor
mal vaziyet karşısında daha az vergi vermek 
için anonim şirketler türemiştir. Sorarım ferdî 
sermayenin sırf daha az vergi vermek bakımın
dan bölünmesi memleket bakımından kazançlı 
mıdır, bendeniz kazançlı olduğuna kani değilim. 
Ne zaman kazançlı olacaktır? Anonim şirket
ler, daha doğrusu eshamlı şirketleri küçük ser
mayeli olarak mobilize etmek suretiyle istihsal
leri muayyen bir sahaya çıkarılırsa ozaman 
memleket için elbette daha faydalı olurlar. 

Bugün Vasıtasız Vergilerimizde : Gelir, Ku
rum ve Esnaf vergisi ve Vergi Usul Kanunları 
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1 ile bir ıslahat yapıyoruz ki, henüz başlangıçta

yız. Burada demin de izah ettiğim sebeplerden 
dolayı emek kazancı ile sermaye kazancı arasında 
bir ayırma asıldır. Mâruzâtım bu kadardır . 

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

Münir Birsel arkadaşımız sermaye şirketleriyle 
diğer ticari müesseseler arasında yapılan bu tef
riki emekle sermaye arasında yapılması lâzım-
gelen farka istinat ettirmektedir. Esasen Hü
kümetin gerekçesinde sermaye ile emeği bir tut
mak caiz olmadığı mütalâası dermeyan edilmiş
tir. Fakat geçen gün serbest meslek erbabına 
tatbik edilecek nispeti müzakere ederken bende
nizi aynı mevzua temas etmiştim, ve demiştim 
ki, bir tüccar 200 bin liralık sermayesiyle çalışır 
ve sene nihayetinde bir gelir temin eder. O ge
lirin bir kısmı sermayesinin ncmasıdır, diğer bir 
kısmı da fikrî veya bedenî sâyinin mahsulüdür. 

Halbuki bir serbest meslek erbabı, bilhassa 
avukat ve doktorlar, bedenen ve fikren çalışır
lar. Binaenaleyh, bir fark yapmak lâzımgeldiği-
ni arzetmiştim ve serbest meslek erbabını hiç 
olmazsa tüccarlarla bir tutmamak suretiyle mes
lek erbabına tatbik edilen verginin % 25 nis
petinde lenzil edilmesini rica etmiştim. 

O zaman Münir Birsel arkadaşımız bu ceva
bı verdiler, hiç emek ile sermaye arasında bir 
tefrik yapma « lüzumundan bahsetmediler. Bi
lâkis, aksini iddia ettiler. Gelir Vergisi, bu Ku
rumlar Vergisi Kan ununun bir cüzü olduğuna 
göre emekle sermaye arasında yapılacak tefri
kin bâzı kurumlara teşmil edilmemesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Münir Birsel arkadaşımız 
ve Sayın Bakan dediler ki, mükerrerlik bahis 
konusu değildir, teknik terim bu değildir, 
bir fazla vergi meselesidir. Netice itibariyle biz 
fazla vergiyi tebarüz ettirmek istedik, gerek
çede mükerrerlikten bahsedildiğine göre büyük 
bir hata işlemiş olmayız. 

Diyorlar ki, anonim şirketleri baltalamıya-
caktır, eğer bu şirketler bugüne kadar inkişaf 
etmemişse bunun sebebini baş'-a bir yerde ara
mak lâzımdır, sermayesi organize edilmemiş 
anonim şirketlerde emniyetbahş tertibat yok
tur.. Bendeniz şu kanaatteyim ki, bugüne kadar 
memeleketimizde eğer sermaye şirketleri teşek
kül etmişse bu teşekküller Kazanç Vergisi Ka
nunundaki hafif nispetlerden dolayı vücuda 

I gelmişlerdir. Eğer Kazanç Kanununda sermaye 
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şirketleri ağır vergilerden muaf tutulmasaydı 
bu kadar şirket teşekkül etmezdi. Niçin? Çün
kü anonim şirketleri halen mer'i olan, ve 140 
sene evvel Fransa'da da tatbik edilmiş bulunan, 
kanuni mevzuatımız hükümlerine tâbi tutul
maktadır. Müziç diyebileceğim bâzı merasim
den sonra anonim şirketler memleketimizde te
şekkül edebilmektedir. Bu şirketler, teşekkülü 
anından tasfiyesine kadar daima Ticaret Vekâ
letinin müziç murakabesine tâbi tutulmakta
dır. Çünkü şirket nizamnamesinde bir harf de
ğiştirilecek bile olsa Vekâlet Şirketler Müdür
lüğünce, bu değişiklik, makbul, sayılmazsa o tadil 
yapılamaz. Binaenaleyh bu gibi kayıtlar altın
da bulunan bir sermaye şirketinin memleketi
mizde inkişaf edeceğini beklemek doğru değil
dir. 

Münir Birsel arkadaşımız adaletten bahse
diyorlar. Biz de adalet istiyoruz, başka bir is
teğimiz yok. Mer'i olan Kazanç Vergisi Kanu
nuna göre bugün bir ticari müessese % 80 nis
petinde vergi vermektedir. Halbuki anonim şir
ket % 40 nispetinde vergi veriyor. Bugün teklif 
edilen bu kanuna göre eğer her iki teşebbüs ay
nı nispete tâbi tutulsaydı, o zaman adalet temin 
edilmiş olabilirdi. Fakat Kurumlar Vergisi Ka
nununa göre; en az vergi veren anonim şirket 
diğer ticari bir müesseseye nispeten fazla vergi 
verecektir. Adaletin yeri nerede1? 

Münir Birsel arkadaşımız buyurdularki 
Yüksek Meclis Gelir Vergisini kabul buyur
muştur. Binaenaleyh bu Kurumlar Vergisi hak
kında serdedilen tenkitlerin nazara alınması 
mümkün değildir. 

Yüksek Meclis her türlü tenkidi nazara alır 
ve lâzım gelen kararı verir. 

Binaenaleyh, takdim ettiğimiz önergede isa
bet vardır. Onun kabulünü ısrarla rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Cemil Said Barlas. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 

SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, Gelir 
Vergisi mevzuunda, Gelir Vergisine taallûk eden 
bir mevzu hakkında söz almak aklımdan geçmi
yordu. Yalnız Adato arkadaşımızın, anonim 
şirketlerin Ticaret Vekâleti tarafından muraka
besinden bahsetmesi dolayısiyle bir, iki noktayı 
açıklamayı faydalı gördüm. 

Anonim şirket, benden daha iyi takdir ettik-
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leri ve isminden de anlaşılacağı üzere büyük ser
mayedarlar tarafından kurulan, haddi zatında 
küçük sermayedarların iştirakini de temin eden 
bir müessesedir ve bildiğimiz şekilde Ticaret 
Kanunu mucibince sermayesinin ancak dörtte bi
rini yatırmak suretiyle bu şirketler faaliyete ge
çerler. Ve bu şirketler birçok, dörtte bir nis
pette sermaye yatırmak suretiyle birtakım şir
ketler kurabilirler. Ve bu suretle anonim şir
ketlerin kurulduğu memleketlerde bilhassa kendi
lerinin işaret ettiği gibi, Almanya'nın iktisadi 
gelişmesine tesadüf eden 1890 - 1900 seneleri ara
sında anonim şirketlerin kuruUuşuna müsaade 
edilmesi ile birçok küçük sermaye sahiplerinin 
heba olmasına, büyük sermayedarların elinde 
hattâ sermayesiz birtakım kimselerin elinde heba 
olmasına sebep olmuştur. 

Bizim memleketimiz bir gelişme devresinde 
olduğuna göre; kendilerinin de sık sık kullandık
ları gibi hattâ bugün dahi anonim şirketlerin 
murakabesinin, bilhassa bankalar dolayısiyle 
kâfi derecede olmadığına dair efkârı umumiye-
de tezahürlere raslanmaktadır. Binaenaleyh 
doğrudan doğruya kendi sermayesi ile değil, baş
kasının sermayesi ile iş hayatına iştirak ettir
mek suretiyle başka birisinin yıllarca sarf ettiği 
emek mukabili elde ettiği sermayeyi, iktisadi 
hayatta kâfi derecede tecrübesi olııııyan bir mü
dürün, lâzımgelen kontrollerden vareste tutul
maması şirketin başlıca vazifelerinden birisidir. 
Müdürler keyfi hareket edemezler. Eğer idari 
bakımdan iktisadi bakımdan şirketlerin mesuli
yetini üzerine almış kimseler keyfi hareket eder
lerse, şirketin müracaat edeceği yerler mevcut
tur. Politik olarak herhangi bir surette bu gibi 
harekette bulunanlar varsa, teklif ederler ben 
el koymaya daima amadeyim. 

Bununla demek istemiyorum ki, memlekette, 
anonim şirketlerin gelişmesi için Gelir Vergisi 
olarak şu nispette vergi alınsın, bu husustaki 
söz sahibi Maliye Bakanı arkadaşımızdır, buna 
o cevap verir. 

Fakat biz âmmenin murakabe vazifesini eli
mizde tuttuğumuz ve bu politikadan mesul oldu
ğumuz müddetçe, anonim şirket, şu veya bu 
avantüriyelerin elinde küçük sermaye ashabının 
emeklerinin heba olmaması için icabeden mura
kabeyi kaldırmıyaeağız, bilâkis eksik gördüğü
müz taraflarını tamamlamak yoluna gideceğiz. 

BAŞKAN — Daha söz söyliyecek arkadaş-
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larm isimlerini herhangi bir yanlışlığa mahal 
kalmamak için okuyayım. 

Sıra ile; Vehbi Sandal, Muhiddin Baha Pars, 
Cemil Alevli. 

Söz Sandal 'indir. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; de

min mülâhazalarımı arzederken, kurumlan, mü
esseseleri, şirketleri vergiye tâbi tutmıyalım de
medim; fakat onları tıpkı Gelir Vergisinde kabul 
edilmiş olan, esas tarifede tesbit edilmiş olan ar
tırıcı nispetler dâhilinde vergilendirelim, artık 
bu vergi alındıktan sonra o şirketin ortaklarını 
ikinci bir vergi edası ile mükellef tutmıyalım, de
dim. Arzum bu idi. Ve demiştim ki; şirketlere bu 
sistemi tatbik ettiğimiz takdirde tek kişilerle tü
zel kişiler aynı esas dâhilinde vergilendirilmiş 
olurlar. Komisyonun kıymetli Başkanı arkadaşı
mız şirketler hakkında, kurumlar hakkında mü
terakki nispeti yegane tatbik eden memleket Çe
koslovakya olduğunu, henüz diğer memleketlerde, 
bu arada bizim memleketimizde de bu sisteme gi-
dilemiyeeeğini söylediler ve şn hükme vâsıl ob 
dular ki, biz bu sisteme gidersek, şirketleri ve do-
layısiyle o şirketlerde ortak olan gerçek kişileri 
daha ağır vergilere tâbi tutmuş oluruz dediler. 
Evet kurumlarda, hem müterakkiyeti kabul eder, 
hem de ortaklan yine teklife tâbi tutarsak dedik
leri yerinde olur. Fakat benim arzım bu değildi. 
Benim arzım, kurumlarda müterakkiyeti kabul 
ettiğimiz takdirde ortak olan gerçek kişileri o şir
ketteki alacakları için, vergiye tâbi tutmamıştır. 
Başka şeyleri varsa onların vergisi ile elbette mü
kellef olurlar, Bu takdirde serdettikleri mahzur 
bu tarzda kalmryacaktır. 

Şunu da arzedeyim ki, mükerrerlik veya faz
la vergi yalnız iki noktada değildir. Tasarı ince
lenirse, Gelir Vergisi tasarısı, birinci müzakeresi 
tamamlanmış değildir. Bu tasarı nazarı dikkate 
alınırsa fazlalık üç noktadadır. 

1. Şirket vergi verecektir. 2. Şirket vergi
yi verdikten sonra şerikin vergisini alakoyacaktır. 
S Şerik alakonulan bu vergiyi kendi beyanna
mesinde gösterecektir. Kendi beyannamesinde 
göstereceğine göre gelirinin miktarı tabiî daha 
yüksek olacak ve: binaenaleyh Gelir Vergisi nispe
ti de artacaktır. 

Şimdi üç defada fazla, vergi almıyor. Her şir
ket vergi veriyor. Hem şerikin şirkette bakiye ka
lan kazancından şirket, vergi tevkif ediyor. On
dan sonra o şerik şirketten aldığı kazancı beyan-
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namesinde gösteriyor, Evet onu beyannamesinde 
göstermemek hükmü olsaydı yalnız iki fazlalık 
vardır denilebilir. 

Meselâ; şirketten 5 000 lira almış olursa de-
mekki onun geliri beş bin lira daha artmıştır. Şu 
halde mükellefin Gelir Vergisi ile mükellef ola
cağı nispet de o nispette çoğalmıştır. Bu itibarla 
üç defa artış vardır, demek istiyorum. Şayet ben

denizin bu teklifini komisyon muvafık görürse mad
desi gelince tabiî Sayın Başkan takririmi oya arze-
derler. çünkü şimdi tümü hakkında konuşuyoruz, 
bu madde bir defa daha komisyonda gözden ge
çirilirse çok yerinde olacağr kanaatindeyim. 

Komisyon şimdi mi söyliyecek efendim f. Çün
kü daha üç arkadaş var, tensibinize muallâk. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) —• Sonra cevap verelim, efen
din:. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, bendeniz sizi rahatsız etmek fikrinde deği
lim. Fakat komisyon arkadaşlarımızdan, Ku
rumlar Vergisi sermaye terakümünü önlemek 
maksadiylo konulmuştur, mahiyetinde söz söy-
liyen sayın Cemil Alevli arkadaşımın bu sö
zü bendenizi buraya çıkardı arkadaşımız, Av-

t rupa'da, Amerika'da sermaye terakümü dolayı-
[ siyle bu vergiye doğru gidilmiş olduğu noktai 

nazarını açık olarak söylediler. Kendilerine şah
si olarak derhal cevap vereyim ki ; Gelir Vergi
si ve Kurumlar Vergisi, sermaye terakümünü 
önlemiş değil, bilâkis daha fazla inkişafı temin 
etmiştir. O halde o kasıtla konmamıştır. 

Bir defa, esasını kabul buyurduğunuz ayır
ma prensipi üzerinde şimdiye kadar* gerek işçi 
ve gerek çiftçi, gerek serbest meslek erbabı, 
sermaye ile sâyin birleştiği tüccar üzerinde ve 
dolayısiyle esnaf muaflıklarına bunların hepsi 
üzerinde, bu vergiler ağır olduğundan bahisle 
bir itiraz yapılmadığını gördüm. Milletin Dev
let hizmeti ki; Devlet hizmetlerine iştirak veci-
besiyle ve kendisini korumak demek olan bu iş
tirakin böyle her an bir itiraza uğraması belki 
adaleti temin bakımından eloğrudur. Fakat kim
den ne vergi almıyor? O halde burada vergi re
formu yapan Yüksek Kamutay, tarihe doğru
dan doğruya, malî, içtimaî, iktisadî, hukukî 
adaleti temin etmeye çalışıyor. Esasen seneler
ce üzerinde durularak bugün için bütün dünya-

| da tatbik sahasına girmiş olan bu sistemin pren-
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sip ve ana hatlarını koymak icap eder. Onun 
için vatandaşın evvelâ emek mukabili ve yine 
emeğini tabiat unsuru ile birleştirerek istihsal 
ettiği sermayenin gelirinden, sermaye ile sâyi 
birleştirerek ve bizzat fikrî ve bedenî çalışma
nın karşılığı olan maaş ve ücretten bir adalet 
dairesinde Devlet hizmetlerine, iştirak esasını 
kabul etmiş bulunmaktadır. O halde, şöyle dü
şünmemiz lâzımgeliyor: Vergi, vatandaşı ezme
melidir, geçimini tazyik etmemelidir, vergi kar
şısında bütün vatandaşlar müsavi olarak naza
ra alınmalıdır, teşebbüsü şahsiyeyi ve müşterek 
teşebbüsü durdurmamalıdır. Şu halde bunu 
meydana getirmek için ne yapmalıdır? Bir işçi
nin bir lirasiyle bir milyonerin bin lirası aynı 
kıymettedir. Şu halde işçiden bir lira almak 
ona ne kadar tesir ederse, bir milyonerden bin 
lira almak da ona o kadar tesir eder. içtimai 
adalet esasları kabul edildikten sonra nasıl ha
reket etmelidir? Vatandaşın hakkı hayatı esas 
olarak alındıktan sonra, yukardan beri geldiği
miz vatandaşa, bünyesinin büyümeye muhtaç 
olan unsurları, kademeleri yavaş yavaş kısmen 
istisna, ksmen muaf tutmak suretiyle, yukarıya 
doğru gelirken mevcut gelir ve duruma göre 
vergiyi ayarlamak zarureti hâsıl olmuş ve onun 
için kabul edilen ayırma prensipi üzerinde gi
derek bu sahaya doğru gelmişlerdir. 

Arkadaşlar; sayın Münir Barsel'in ifade et
tikleri veçhile, her ne suretle alursa olsun ser
maye ve nakit halindeki bir paraya tevarüs ede
nin, parasını bu kurumlara yatırarak oradan 
kendi kendine, oradaki teşkilâtla gelir temin 
edenin vaziyeti ile, bizzat kazmasını sallıyarak, 
çapa yaparak ekmek kazanıp çoluk ve çocuğu
nu idare edenin vaziyeti hukukiye ve maliyesi 
aynı mıdır? Bu vatandaşları aynı şekilde ver
giye iştirak yoluna gidersek bir adalet temin 
etmiş olur muyuz? Bankada olan bir paraya 
gelince; benim emeğim hiç geçmemektedir. Em
lâke bağlamak suretiyle oradaki teşkilâtın şah
siyeti mâneviyesi tarafından nemalandırılmak-
tadır. Bu, bir gelirdir. Bir de şahsan kendimin 
meşgul olduğum bir ticarethanem vardır. Be
nim iradım, sermayem budur. Fakat o sermaye 
benim sayım ve fikrimle birleşerek bir gelir 
temin etmektedir. 

Şimdi, şahsan bir Gelir Vergisi verirken ve 
en fakir tabakadan, esnaftan dahi bunu alırken 
nihayet hayat seviyesi yükselmiş, sermayesiyle 
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birleşerek ticari kazanç ve gelir temin etmiş 
olan bir vatandaştan Gelir Vergisi alınırken, 
kendi kendine yetecek kadar bir kuruma yat
mış olan parasının gelirinden Kurum Vergisi 
namiyle para alınması acaba o geliri alan mü
kellef vatandaşlar üzerinde ağır bir tesir yap
makta mı? Geçim durumu noktasından yapma
dığında şüphe yok. Bunların içinde fakir olan
lar da vardır. Fakat, bunlar ancak % 1 - 2 ola
bilir ki, buradan birkaç kuruş almakta ve bunu 
geçimine eklemektedir. Fakat onun da 200 lira
sının Gelir Vergisinden muafiyeti nazarı itiba
ra alınmıştır. Şu halde verginin sıra ile kurum
lar, kurumlardan geçtikten sonra gelire geçin
ce mükerrer vergi olması keyfiyeti, bir müker
rerlik ifade eder. Bu, inkâr edilemez. Zaten mü-
terakkilik de budur. Servet, gelir yükseldikçe 
Gelir Vergisinin yüksekliği nispetinde müterak-
kilik olduğu gibi, bir de mükerrerlik içinde bu 
gibi, ayırma prensipine girdikten sonra, doğ
rudan doğruya yukardan ve sermayenin getir
miş olduğu paradan vergi alınması usulü, mü
kerrerliğin icabı ve adaletin de lüzum ve ifade
sidir. Bunun için Devlet İktisadi Teşekkülleriy
le şirketlerin durumlarmdaki % 10 ve 35 üze
rinde durmıyacağım. Buna Komisyon cevap ver
miştir. Yalnız şuna işaretle Yüksek Kamutaya 
arzla sözüme son vereceğim. 

Bu vergi sistemimiz şahısla, sermayenin 
birleşmesine, doğrudan doğruya sermayenin 
gelirine göre üç katagoride izah olunmuş ve 
her birisinden alınacak geliri tesbit etmiş ve is
tisnaları ele almıştır. Burada hiçbir zaman ser
maye düşmanlığı, sermayeye hücum gibi bir şey 
asla yoktur. Binaenaleyh, bütün dünya, tecrü
belerle elde ettiği, kendi bünyelerine göre ge
lirleriyle vatandaşların yaşamasını tazyik et
memek ve gelirleri ile mütenasip olarak ve Mil
let camiasındaki menfaatlerinin, elde edilmiş 
olan gelirleriyle, iratlariyle müterakki bir şe
kilde memleket hizmetine iştirakini temin eden 
bir sistemden ileri gitmemiştir. Hiçbir zaman 
sermayeye karşı hücum değil, bütün dünyada 
olduğu gibi bizde dahi ne şirketleri ne serma
yeleri ve sermaye terakümlerini firenliyecek 
bir mahiyet arzetmemiştir. % 10.vergi, Münir 
Birsel arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, 100 
bin de 5,5 a kadar indirmek suretiyle hiç de
necek kadar ve nihayet belki ',) - 5 bin kişiden 

1 ibaret olan sermayedarlar için lâşey derece-
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sindedir. Tasarı yarın için inkişaf tledecek ve 
çok yükselecek olan bu memleketin durumunu 
şimdiden ayarlamak için hazırlanmış ve ona 
göre kabul edilmiş Kurumlar Yermişidir. Bunu 
kabul etmemek Gelir Vergisi Kanununun hiç 
birisini kabul etmemek gibi bir şey olur. Filha
kika arkadaşlar, fakir sınırı birçok istisnalarla 
himaye ediyoruz. Fakat vermesi lâzımgelen ku
rumları istisna etmek, nihayet esnafı daha aşa
ğıya tenzil ettiğimiz takdirde, açık olarak 
arzedeyim ki, vatandaşın memleket masrafları
na doğrudan doğruya iştirakini akamete uğ
ratır ve vergi prensipini baltalamış olur ki, bu 
katiyen doğru değildir. Onun için önergelerin 
reddi ile Kurumlar Vergisi maddelerinin mü
zakeresine geçilmesini ve kabul edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Efen

dim ; benim ihtisasım olan bir iş değildir. 
Yalnız bir zihniyetten bahsedeceğim ki, Bu 

vesiyle ile de muhalif arkadaşlarla bâzı hem
fikir olabileceğimizi göstermiş olacağım. 

Emin Bey bir zihniyet işinden bahsetti, ben 
de orada arkadaşlara aynı fikri söylemiştim. 

Biz burada bir malî komisyonda, her hangi 
bir komisyonda vazife alan bâzı arkadaşların 
hakikaten Maliye Bakanı kadar taassup göster
diklerine şehit oluyoruz. Nitekim bu kanunun 
iptidasından beri birçok mâkul tekliflerde bu
lunulmuştur. Fakat bunlardan hiçbirinde ko
misyondaki muhterem azanın fikirleri birleşme-
miştir, garip bir tesadüftür. Bu itibarla ben 
Münir Birsel'den ve bu işle alâkalı arkadaşlar
dan biraz yumuşaklık, suples istiyorum. 

iş inada bindiriliyor. Sermaye şirketlerinde 
emek yoktur, para kendiliğinden geliyor diyor
lar. Tabiî oraya konulacak paralar için de sar-
fedilmiş bir emek vardır, eğer bu para veraset 
tarikiyle intikal etmezse, mutlaka bir emeğin 
karşılığıdır. 

Yine düşünülüyor ki, beş kişilik büyük şir
ketler vardır. O beş kişi ayyrı ayrı bütün vak
tini o şirkete hasreder. Bunlar düşünülmez, ya
hut düşünülür de o zihniyet ben bir kerre altı 
ay bu iş için çalıştım, emek sarfettim. Elbette 
benim dediğim doğrudur, zihniyeti ile hareket 
edilirse münakaşa faydalı netice vermez. Çok 
sevdiğim ve hürmet ettiğim Münir Birsel arka
daşımdan biraz suples rica ediyorum. 
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CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

demin Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız konu
şurlarken dediler k i ; % 40 vergi nispeti tatbik 
edildiği için [Halen mer'i bulunan kanun mu
cibince], suni birtakım anonim şirketler te
şekkül etmiştir dediler. Bendeniz bu suni te
şekkül etmiştir dedikleri anonim şirketleri mem
leketin müstakbelde kazanacağı sermaye şir
ketlerinin nüvesi olarak telâkki ediyorum. Hiç
bir tarafta muazzam sermaye şirketleri kolay 
kolay teşekkül imkânını bulamamıştır. Böyle 
büyük şirketlerin teşekkül edebilmesi için bir
çok faktörlerin bir arada bulunması icabeder. 
Emniyet faktörü bunların başında gelir. Şirke
tin idaresi şu ve bu elemanın bulunmasına va
bestedir. Bunlar memleketimizde pek mebzul 
bulunmadığına göre başka memleketler de de 
olduğu gibi büyük sermaye şirketlerinin 
teşekkülünü ancak bugünkü küçük aile anonim 
şirketlerinden ummamız ve beklememiz icabeder. 
Nitekim bu, her yerde böyle olmuştur. Bun
dan 60 veya 70 sene evvel, tam tarihi hatırımda 
değil, Frederik Bayer isminde bir adam bir aile 
anonim şirketi kuruyor ve küçük bir atelye vü
cuda getiriyor ve bu atelyede çalışıyor. Frederik 
ölüyor, onun evlâtlarına kalıyor, onlardan da 
kendi evlâtlarına kalıyor ve bugüne kadar geli
yor ve bugün Bayer fabrikası dediğimiz muaz
zam fabrikanın nüvesi o küçük aile anonim şir
ketidir. 

Bizde bugün 30 senelik bir ticaret evi göste
rin deseniz bulmak kolay değildir. Bunlar bü
yük ticaret merkezlerimizde bile, istanbul ve 
izmir dâhil olduğu halde raslamak zordur. Se
bebi nedir? Sebebi bizde her teşebbüs şahısla 
kaimdir, bir şahıs çıkar bir iş kurar ve niha
yet onun sağlığı zamanında o iş yürür. Müte
şebbis öldüğü vakit iş de inhilâl eder. Verese 
onu yürütmez. Fakat bu teşebbüs bir anonim 
şirket, velev ki, aile anonim şirketi halinde ol
saydı müteşebbis öldükten sonra da o müessese 
devam ederdi. Ve nitekim her tarafta bu böyle
dir. Binaenaleyh biz şirketlerin memleketimizde 
kurulmasını ve çoğalmasını müstakbel iktisadi 
gelişmemiz bakımından kolaylaştırmak durumun
dayız. Güçleştirmek durumunda değiliz. 

Bundan evvel bugün mer'i bulunan kanuna 
göre şirketlerden % 40 alıyorduk. Fakat şahıs
lardan % 79 a kadar vergi alıyorduk, ki, bir
denbire bunun tamamen aksi olarak memlekette 
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ne gibi iktisadi bir ialıavvül oldu ki, müsavi 
nispet tatbik etmek şöyle dursun şirketlerden 
daha fazla bir vergi nispeti tatbik etmek istiyo
ruz. Bunun sebebi nedir? Bendeniz bunu bir 
türlü anlıyamadım. 

Sayın Münir Birsel arkadaşımız ve Sayın Ma
liye Vekili arkadaşımız, dediler ki;; memlekette 
bu c/c 40 nispetinde şirketlere tatbik edilen ver
gi kolaylığı şirketleri çoğaltmamıştır. Bugünkü 
şirket adedi memnun edici değildir dediler. Ma
demki; durum budur, önce vâzıı kanun bu nispe
ti koyarken mutlaka bunların çoğalması gayesini 
bedel' tutmuştur, gaye tezahür etmediğine göre 
bunu tamamen berakis mi, yapmak ieabeder, 
lıiç olmazsa müsavi bir nispet tatbik etmek ica-
betmez mi? 

Hulusi Oral arkadaşımız, sermaye terakü
münü önlemek için bu Kurumlar Vergisinin ih
das edildiği hakkında bir beyanatta bulunduğu
mu söylediler Bendeniz böyle bit' beyanatta 
bulunmadım ve şu ciheti hemen tavzih etmek is
terim dedim ki; sermaye terakümü Kurumlar 
Vergisinin meydana gelmesine sebep olmuştur. 
Yoksa sermaye terakümünü önlemek için ihdas 
edilmiş bir vergi olduğunu söylemedim, böyle 
birşey mevzuubahis değildir. 

Sonra yine Hulusi Oral arkadaşım 
Devlet iktisadi Teşekküllerine nazaran, 
teşebbüs ortaklarının fazla bir vergi 
olacakları meselesi, bu o kadar mühim birşey 
değildir. Vakaa kendileri bu nispeti % 5,5 ola
rak söylediler ki, bu hatalıdır, % 6,5 olacaktır. 
Nihayet ticari sahada % 6,5 rakamının ifade 
ettiği mânayı küçümsemek bilmem ne dereceye 
kadar doğrudur'.» Bu çok mühim bir mâna ifa
de eder. % 6,5 değil % 1 dahi olsa yine bir 
mâna taşır. Bu da hem rekabet bakımından 
hem de müessesenin hayatiyeti idamesi ve inki
şafı bakımındandır. 

Sonra vergi içtimai adaleti temin etmeli, ikti
sadi düzeni bozmamalı deye birtakım şeyler söy
lediler. Bunlarda daha fazla nazari ciheti teş
kil eden kısım vardır ki, bendeniz de buna iki 
kelime ile cevap vermek istiyorum; filvaki içti
mai adalet prensiplerinin, ben zaten aleyhinde 
bulunmadım. Ancak içtimai adaleti temin eden 
Kurumlar Vergisi memleketimizin bünyesine uy
gun mudur, değil midir, bunun cevabı kaldı. 
Sonra bu verginin tatbik işi, kanaatime göre 
memlekette mevcut iktisadi düzeni bozacaktır. 
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Çünkü mevcut şirketlerin birçoğu inhilâl edecek 
ve şahsi teşebbüsler haline gelecektir. Ve bu da 
mevcut iktisadi düzenin bozulması ve bu mü
kerrerliğin mükellefte vergi mukavemeti uyan
dırması demektir. Bu da ikinci bir mahzurdur. 
Yalnız içtimai adalet mevzuunu ele alıyorlar. 
Halbuki yeni bir vergi ihdas edilirken bunun 
birçok cephelerden mütalâaa edilmesi lâzımdır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Efendim, çok kısa mâruzât
ta bulunmak istiyorum. Huzurunuza çok çıkıyo
rum ama beni mazur göreceksiniz tabiî. Bâzı 
şeyler vardır ki komisyonun bunu hazırlarken 
istinat ettiği fikirleri efkârı umumiyenin ve siz
lerin bilmesinde fayda vardır. 

Cemil Alevli, başka memleketlerde Kurumlar 
Vergisinin konmasını sermaye terakümünü ön
lemek sebebiyle izah buyurmuşlardı. Şimdi ser
maye terakümünün bu verginin konmasına sebep 
olduğunu söyledi. Ama sebep ne o, ne budur. 
Kurumlar Vergisinin bütün memleketlerde kabul 
edilmesi sebebi emekle sermaye arasında vergi 
mükellefiyeti bakımından emek kazancı lehinde 
bir fark olması lüzumunun kabulüdür. 

Bunlarda vergi nispetlerinde fark vücuda ge
tirilmesi, sedüler vergilerde yapılan farklarla, 
üniter, global sistemi denilen bizim sistemde Ku
rumlar Vergisi diye bir vergi vücuda getirilmek 
suretiyle yapılır. 

Şimdi arkadaşlarım bunu teşviki sanayi ile 
alâkalı mütalâa ettiler. Halbuki sermaye şirket
leri münhasıran sanayi şirketleri değildir. Sana
yi şirketlerinin teşviki, âdemi teşviki ayrı bir 
şeydir. Bankalar, sigorta şirketleri, sermaye şir
ketleridir. Sanayi şirketleri değildir. 

OEMlL ALEVLÎ (Gazianteb) — Sanayi de 
içine giriyor. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Ama sana
yii teşvik etmenin şekli ve şartlarındı düşünül
mesi yeri burası değildir. Sermaye şirketlerinden 
sanayie mahsus olanlardan şu vergiyi almıyalım 
diye buraya hüküm konmamalıdır. Sermaye şir
ketlerinden sanayi işlerini ayırt etmeye burada 
imkân yoktur. Eğer vâzıı kanun olarak onları 
teşvik etmek istiyorsak onlar için ayrı bir ka
nun vücuda getimek lâzımdır. Yoksa vergi bakı
mından sermaye şirketleri hepsi aynı kaideye tâ
bidir. 

Sonra, şirketlerin vücuda gelmesini güçleş-
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tirme meselesi mevzubahis değildir. güçleştirme 
veya kolaylaştırma tamamen bu işi£ haricinde
dir. Demin de arzettim; sermaye şirketlerinin 
vücuda gelmesi ve inkişafı diğer birçok iktisadı 
sepcbler ve âmillerin tesiriyle olur. Aile anonim 
şirketleri de yalnız vergi bakımından ve bu se
beple değil, şeriklerin mesuliyeti mahdudelerini 
temin maksadiyle de kurulmuştur. Sorarım, ser
maye sahibi kıymetli arkadaşlar mı a, sorarım; 
büyük sermayelerini mesuliyeti mahdude hâlin
de mi istimal buyurdular, yoksa sermayelerini 
bilhassa sanayie yatırdıkları sermayelerini gay-
rimahdut mesuliyet halinde mi istimal buyu
rurlar1? kendileri bizzat işin başında dahi bu
lunsalar mesuliyeti mahdudeye gidecekleri ta
biidir. Yoksa burada vergi tek ve hâkim unsur 
değildir. 

Tahavvülden ve tasfiyeden bahis buyurdular. 
Tahavvül her halde yalnız bu noktada da olma
maktadır. Kabul buyurursunuz ki bugünkü 
mer'i vergi sisteminde gayet büyük, gayet esaslı 
farklar vücuda getiriyoruz. Rica ederim, me
mur aylıklarında burada kabul ettiğimiz sis
temle eskisi aynı mıdır? Onu gayriâdil telâkki 
buyurabilir misiniz? Buradakini niçin âdil te
lâkki buyuruyorsunuz? Şimdi bu yaptığımız 
tam mânasiyle esaslı ıslahatı ihtiva eden ileri 
bir sistemdir. Niçan bunu böyle etmiyelim? Tas
fiyeden korkuyorsunuz? Aziz arkadaşımdan şu
nu istirham edreim. Bence sermaye ve iş sa
hipleri gayet mâkul ve mantıki insanlardır. Bu 
verginin daha şiddetli ve ağırları bu memlekette 
tatbik edilirken şirketler ortadan kalkmamış, 
tasfiye olmamıştır. Ama anlamayanlar üzerinde, 
Cemil Alevli gibi kuvvetli sanayici bir arkada
şımızın sözleri elbette iyi tesir etmez. Siz hiçbir 
zaman herhangi bir maksatla hareket etmiş 
değilsiniz. Sizin gibi işin içinde büyüyen, yeti
şen insanın bu Vergi Kanununun fena telâkki 
etmelerine imkân yoktur. Sizin bu gibi sözleri
niz ve vergi sistemimizin aleyhinde bir propa
gandaya da vesile olur. Bu vergiyi, elbette ve 
elbette mâkul ve mantıki olan memurlar gayet 

iyi tatbik edecekler ve kanunun ruhu gibi 
tatbikat da iktisadi sahada iyilikten başka bir 
şey vücuda getirmiyecektir. Bunda zerre kadar 
şüphe yoktur. Bilmiyenler üzerinde bu vergi 
sistemi tasfiyelere sebep olacak, tahavvül vücu
da getirecek gibi sözlerin, bilhassa sizin gibi 
kıymetli bir sanayici arkadaşın ağzından çık-
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ması, bilmiyerek efkârı umumiyede fena tesir 
yapar, sayın Alevli. 

Adato arkadaşımız adalet ve müsavi şartlar
dan ve emekle memzuç sermayeden bahis bu-

ı yurdular. 
Şimdi efendim yalnız emek ve emekle emek 

sermayesinin mümteziç olduğu işlerin kazancı 
vergisinde diskriminasyon yapmak zaruretini, 
kıymetli arkadaşımız, benim mensubiyeti ile if
tihar ettiğim meslek için, münhasıran ve yalnız 
serbest meslek erbabı için mi mevzuu bahistir? 
Yani zati âlilerinin teklifleri yalnız serbest 
meslek erbabı için mi? işçi gibi emeği ile vü
cudunu yıpratarak kazananların emekleri için 
bu diskriminasyonu niçin mütalâa etmiyorsunuz? 
yalnız emek ile (Emek - sermaye) gelirleri ver
gilerinde (Ayırma - diskriminasyon) yapmak 
lâzmıgelirse o sizin buyurduğunuz gibi, bunu 
kaldırmak suretiyle olmaz. Bu, ancak, Hükü
metin teklif ettiği şekilde bir işletme vergisi 
vücuda getirmek suretiyle olur. 

Yalnız sermayede bir diskriminasyon yap
tığımız zaman, ne gibi inikaslar olduğu mey
dandadır. Yalnız emek ve (Emek - sermaye) 
arasında bir diskriminasyon yapmak lâzımgele-
cektir ama, komisyonumuz bunu bugünden tat
bik cihetine gitmiyor. Buna bugünkü şartlar 
müsait değildir, diye mütalâa ediyoruz. 

Sonra; ben Sayın Vehbi Sandal 'm hesapla
rının yanlış olduğunu tahmin ediyorum. Arada
ki farkı arkadaşların dedikleri gibi yüzde beş 
buçuk ve bâzılarına göre % 6,5 tan ibarettir. 

Şimdi siz zannediyorsunuz ki, orada stopaj 
suretiyle alman vergiden sonra tekrar bir ver
gi almıyor. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Hayır öyle 
demedim, nispetin artığını söyledim. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Nispet ar
tar, yalnız fark % 5,5 tan ibarettir. 

Arkadaşlar, ben müsaadenizle sözlerime son 
vermeden bir şey ifade etmek istiyorum. Biraz 
şahsi oluyor, özür dilerim. 

Sazak benim hakkımda merhametten âri ve 
sonra da haklı veya haksız uyduruyor dedi. 

Hakikaten ben merhameti Emin Sazak'm 
anladığı şekilde anlamıyorum. Emin Sazak Ge
lir Vergisi Kanununun heyeti umumiyesi görü
şüldüğü zaman memur ve müstahdemler gibi 
yalnız emek üzerine vergi verenlerden 120 
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milyon bir vergi kaldırıyorsunuz, diğer ka
zançlar üzerine tahmil ediyorsunuz, buyurdular 
ve bunu merhametinizi celbetmeye gayret eder 
şekilde söylediler. Bunu ileri süren zat şimdi 
bana merhametsizlik atfediyor. Emek gelirin
den bugün alınmakta olan ağır vergiden 120 
milyon lirasını indirip, kazandığı halde vergi 
vermiyenlere yükletmek merhametsizlik ise 
ben bu şekilde merhametsizliği kabul ediyorum. 

Bu Bemek Vergisinden indiriyoruz 120 mil
yonu bilhassa sermaye üzerinden kazanç temin 
eden bu gibi kazançlara ve iratlara tahmil ve 
nakil etmeye muvaffak olursak, inşaallah ola
lım, bunu merhamet ve adaletin en büyük te
cellisi olarak karşılarım. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bir şey 
anlamıyorum dedi. ı 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (Devamla) — Uydurma dedi, sonra 
da anlamıyorum dedi. nalamıyorum diyen bir 
insanı muhatap tutmaya imkân yoktur. Ona, 
kendisinin anlamadan uydurduğunu nasıl an
latabiliriz 1 

Sayın Baha Pars şunu kabul buyursunlar ki ; 
bu konu da ne taassup ve ne de inat vardır. 
Kendisi gibi düşünürsek Gelir Vergisi prensipi 
esasından yıkılır. Bundan sizin de vicdanınız 
muazzep olmaz mı? Burada taassup ve inat 
yoktur, tasarının vazgeçilecek hükümleri ihti
va edecek şekilde hazırlanması, kamisyonea dü
şünülmemiştir. 

BAŞKAN — Cemil Alevli. 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

mevzua temas etmiyeceğim. Yalnız sayın Münir 
Birsel arkadaşım buyurdular ki, bu sözlerim 
arasında efkârı umumiyeyi veya... 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Bu işi bihniyen 
ve anlamıyan. 

CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Ama ben 
bu kasıtla hiçbir şey söylemedim, sözlerimi bi
lerek sarfettim ve söyledim. Ve nihayet dedim 
ki şirketlere, kurumlara şahsi teşebbüslerden 
daha yüksek bir vergi nispeti tatbik edilecek 
olursa bunlar kısmen tasfiye yoluna gidebilir 
dedim. Bu, hakikatin ta kendisidir ve bunu söy
lemekle kendi vazifemi yapmış olduğuma kani
im. Herkesin bunu bu şekilde bilmesi lâzımdır. 
Hakikat budur. Sonra zatı âliniz sigorta şirke
ti, birtakım şirketlerle sanayi teşekküllerini 
mevzuubahis buyurdunuz. Şimdi sigorta şirket-

4.1949 6 : İ 
I lerine, ticari mahiyette şirketlere tatbik edecek

seniz şu vergi nispeti sanayi müesseselerine dö 
tatbik edilecek mi? 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Teşviki Sanayi 
Kanununda düşünürüz. 

CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Teşviki Sa
nayi Kanunu diye bir kanun yok ve böyle bir 
kanunun geleceği de mevzuubahis değil. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Onu da siz tek
lif buyurunuz. 

BAŞKAN —• önergeler okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle 

memleketimiz bünyesine uygun olmadığı açıkta 
bulunan mükerrer karakterli Kurumlar Vergi
sinin; vatandaşın Gelir Vergisine mahsubunu 
teklif ederim ve bu suretle Komisyona iadesini 
dilerim. 

Gazianteb 
Cemil Alevli 

Sayın Başkanlığa 
Sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisin

den istisna edilmesi için tasarının Komisyona 
iadesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi için kabul olunan vergi nispet

lerinin Kurumlar Vergisi içinde kabul edilmesi
ni ve bu verginin tahsilinden sonra ortaklara 
düşen miktarlardan ayrıca vergi alınmamasını 
ve bunun için Komisyona verilmesini arz ve tek-

| lif ederiz. 
I Niğde Niğde 
I Vehbi Sandal Şükrü Süer 

I (Gazianteb Milletvekili Cemil Alevli'nin 
j önergesi tekrar okundu) 
I BAŞKAN — Komisyona iadesi hakkındaki 

bu önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar.. lüt
fen indirelim efendim. 

Komisyona iadesi hakkındaki bu önergeyi dik
kate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Nazara al
mıyanlar... Kabul edilmemiştir, efendim. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar... 
| Almıyanlaı... Ret olunmuştur. 
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VEHBİ SARIDAL (Niğde) - Efendim, 

bendenizin takririmin, maddesi geldiği zaman oya 
konulmasını rica edeceğim. > 

BAŞKAN — önergenizi geri verelim, madde
sinde veriniz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Başka önerge yoktur. Maddelere 

geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu 

Birinci Kısım 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Mevzu ve mükellefleı 

Mevzu 
BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı tüzel 

kişilerin kazançları Kurumlar Vergisine tâbidir:. 
A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler ; 
C) İktisadi âmme müesseseleri; 
D) Dernek ve tesislere (Vakıflara) ait ik

tisadi işletmeler; 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda gös

terilen kazanç ve iratlarla zirai faaliyetlerden el
de edilen kazançlardan terekküp eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim burada tesislerden 
sonra ve Vakıflara demek lâzımdır. Kanunu Me
deniden önce vücuda getirilen vakıflar ve Kanunu 
Medeniden sonra vücuda getirilmiş tesisler mev
cuttur. Tesis her ikisini terim olarak şümulüne 
almıyor. Bu, aşağıda diğer maddelerde de ayrı 
ayrı (tesislere ve vakıflara) olarak tashihi ica-
betmektedir. Bu suretle tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual. Bu
rada kurum halinde ziraat yapacakların Gelir 
Vergisine tâbi olacakları tasrih ediliyor. Şu hal
de zirai faaliyetleri Gelir Vergisinden hariç tut
manın yegâne sebebi olarak biz yalnız teknik teş
kilâtı mı kabul ediyouz ? Komisyon olarak, bunu 
tavzih etmenizi rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Kurumların zirai işlerden 
Kurumlar Vergisine tâbi olması, bu gelirin ser-
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maye kazancı olmasındandır. Zirai işlerin Gelir 
vergisine tâbi olmaması sebepleri Gelir Vergisi 
konuşulurken arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka* 
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir; 

Sermaye şirketleri 
İKİNCİ MADDE — Ticaret Kanununun hü

kümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı 
komandit ve limitet şirketler ile aynı mahiyetteki 
yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ?.. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kooperatif şirketler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kooperatif şirketler, 

gerek Ticaret Kanununa, gerek hususi kanunla
rına göre istihlâk, kredi, istihsal, satış, yapı ve 
sair namlarla kurulan kooperatif şirketleridir. 

Mektep kooperatifleri gibi dernek veya âdi 
şirket mahiyetinde olanlar kooperatif vasıflarını 
ihraz etmezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ?.. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi âmme müesseseleri 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet, özel idare, 

belediye ve diğer kamu idarelerine ve müessese
lerine ait veya tâbi olup faaliyetleri devamlı bu
lunan ve 1 nci maddenin A ve B fıkraları hari
cinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, ikti
sadi âmme müesseseleridir. 

Bunların kuruluşlarında kazanç gayesi aran-
mıyacağı gibi, kendilerine ayrı tüzel kişilik veril
miş olup olmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ?.. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
BEŞİNCİ MADDE — Dernek, tesis ve vakıf

lara ait veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı 
şartları haiz bulunan işletmeler, dernek, tesis ve 
vakıfların iktisadi işletmelerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı 'L. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yabancı devlet ve derneklere ait iktisadi mü

esseseler 
ALTINCI MADDE — Yabancı devlet veya 

derneklere ait iktisadi müessese ve işletmeler, 
Türk iktisadi âmme müesseseleri gibi Kurum
lar Vergisine tâbi tutulur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Gelir Vergisinin yedinci maddesi konuşulur
ken birinci bentte, ecnebi ihracatçılara muafi
yet verildiği gibi, bilâhara gelecek maddelerde 
de müşahade buyuracağınız gibi, ecnebi kurum
lar tarafından tesis edilmiş olan hastaneler ve 
ecnebi mektepler Kurumlar Vergisinden muaf 
oldukları halde, Türk mekteplerinin ve Türk 
doktorlar tarafından tesis edilmiş olan sağlık 
yurtlarının Kurumlar Vergisine tâbi olacakları
nı arzetmiştim. 

K. B. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Mütalâa
larınız buraya ait değil, yedinci maddede. 

Y. M. ALAKANT (Devamla) — Şimdi bu
raya geliyoruz. Altıncı, yedinci, sekizinci mad
delerde bu kısma temas edilmektedir. O erci 
Sayın Sözcü diyorlar ki, işin muhakemesi 7 ve 
8 nci maddelerdedir; fakat bunda da ecnebi 
devletlerine ait cemiyetler Türk cemiyetleri 
gibi Kurum Vergisinden muaf olduğu kaydı 
bulunduğu için sonra çok geç kaldın gibi bir 
muahaze ile karşı karşıya gelmemek için mese
leyi burada arzetmeyi yerinde buldum. Başka 
bir madde ile bu, bir emri vâki yaratıyorsa 6 
ncı madde ile bunu önlemek lâzımdır. İddiam 
şudur : Sarahat olmamakla beraber kelimelerin 
arkasında gizlenen mâna itibariyle, açıkça 
ifade edilmemiş olmakla beraber çok vazıh olan 
mefhum itibariyle tatbikatta şu olacaktır o Ec
nebi hastaneler, ecnebi mektepler Kurum Ver
gisinden muaf olacaktır. Türk doktorları tara
fından tesis edilmiş olan hastaneler ve Türk 
mektepleri Kurum Vergisine tâbi olacaktır. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Yanlış konuşu
yorsunuz, maddesi bu değildir. 

Y. MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Eğer bu kabul edilen madde söylediğim fikir
ler için bir emri vâki yaratmıyacaksa bırakı
yorum. Daha evvel Vehbi Sandal arkadaşımı
za bu mütalâanızı daha evvel söylemiş olsaydı
nız nazarı itibare alınabilirdi. Fakat yukardaki 
madde kabul edilmekle bu emri vâki haline gel
miştir dendi. Eğer bana da bu mâruzâtın 6 ncı 
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\ maddede olsaydı üzerinde konuşabilirdik, 6 nci 

madde kabul edilmiştir denilerek Meclis bir 
emri vâki karşısında kalmak durumu ile kar-
şılaşmıyacaksa bu husustaki konuşmama ni

hayet veriyorum ve yerimi sayın sözcüye terke-
diyorum. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Bu madde, ver
giye tâbi tutulması hükmünü koymaktadır. Mu
aflıklar, ondan, sonraki 7 ve 8 nci maddededir. 

Bahis buyurdukları muaflık ve istisnalara 
ait hükümlerdir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual. 
Yabancı Devlete ait iktisadi müesseseler ne

lerdir, imtiyazlı şirketler midir? Türkiye'de 
var mıdır.? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bu vazıhtır; 
meselâ bâzı Devletlerin kendi Devletlerine ait 
bankaları vardır, bu gibi iktisadi teşekküller 
vardır ve bunlar bu mahiyette her memleket
te icrayi faaliyet eder, bunlar da vergiye tâbi 
olacaklardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyon 7 nci maddenin metni hakkında 
yeni bir teklifte bulunuyor. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Lüt
fen ağır ağır okusunlar efendim. 

İkinci bölüm 
Muaflık ve istisnalar 

YEDİNCİ MADDE — Aaşağıda yazılı ku
rumlar vergiden muaftır: 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün

hasır olmak üzere tekel işletmeleri; 
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 

ilim ve fen ve güzel sanatları, tarım ve hay-
avncılığı öğretmek yaymak, ıslah ve teşvik 
etmek maksadiyle işletilen müesseseler (Okul
lar, okul atelyeleri, konservatuvarlar, umumi 
kütüphaneler, tiyotrolar, müzeler, sergiler, nu
mune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve 
üretme istasyonları, yarış yerleri ve emsali mü-

I esseseler); 
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9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 

umumi insan ve hayvan sağlığı genel koruma 
ve tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (Has
tane, nekahathane, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk hakim evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji ve seroloji, dista-
faljin gibi müesseseler) ; 

10. Kamu idare müesseseleri tarafından iç
timai maksatlarla işletilen müesseseler (şefkat, 
rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri, 
ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze ateh/e
leri, içtimai sigorta kurumları öğrenci yurtları 
ve pansiyonları gibi) ; 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafınlan 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesiyle açılan mahallî, Millî veya Milletlera
rası mahiyetteki sergiler panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkrlarda yazılı mü
esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf
lara ve cemaatlere, halkevleri ve halkodalarma 
veya yabancı Devletlere ve dernek ve tesislere 
ait olup mezkûr fıkralarda sayılı maksatlar ve 
gayelerle işletildikleri ilgili Bakanlıklarca kabul 
ve tasdik edilenler; 

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

14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım 
sandıkları; 

15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya harç alan kamu müesseseleri; 

16. il özel idareleri veya belediyeler veya 
köyler veya bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından iş
letilen: Su, elektrik, havagazı işletmeleri, bele
diye sınırları içindeki yolcu nakil işletmeleri, 
mezbahalar (Kesim, nakil ve muhafaza işlerine 
münhasır olmak şartiyle) ; 

17. Esas mukavelenamelerine müsteniden 
sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak, idare 
meclisi reisi ve azalarına kazanç üzerinden his
se vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıt
mamak ve münhasıran ortaklarına iş görmek 
şartiyle kooperatif şirketler; 

18. Hususi kanunlarla veya Devletle akdo-
lunan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden ve
ya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan 
kurumlar; 

1 - 6 numaralarda yazılı kurumlar kuruluşla

rındaki maksadın dışında kalan işleri dolayısiy-
le vergiye tâbi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıklarm menkul ser
maye iradı üzerinden tevkif yoliyle alınan ver
giye şümulü yoktur. 

MUAMMER A LAK ANT (Manisa) — Eten
dim; malûmuâliniz, B. M'. Meclisinde müzake
re* edilecek kanım teklifleri, tasarıları 48 saat 
evvel üyelere dağıtılır. 

Şimdi burada, epeyce yer tutan yeni bir tek
lifle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu istifa 
sureliyi*: alıp kavramaya imkân yoktur. Bazan 
bir kelime bazan iki kelime bütün metni değiş
tirir. 

Evvelki gün burada 4:51 sayılı Kanunun 
müzakeresi şuasında geçen münakaşalar, ha
tırlarsınız nereden çıktı. Tevhidi İçtihat karar
ları, bir cümlenin vaktiyle, istenilen fikri iyi-
ifade edecek veya edemiyecek şekilde yazılma
sından ileri gelmiştir. Lsaseıı İm gibi vaziyetler
de Makamı Kiyasetin müdahale etmesi lâzun-
geli,\ 

Aradan. 48 saat geçmemiştir, binaenaleyh bu 
esaslı şekilde tadili, ihtiva, vdinı teklifin görü
şülebilmesi için 48 saatlik bir müddetin geçme
si lâzımdır ve zaruridir. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Ihı, bir maddenin, bâzı fıkrala
rının komisyon tarafından tadiline aittir. İhın
da, Tüzük'ün, tevziinden itibaren 48 saat geç
mesini emreden hükmünü, tatbik etmeye Maka
mı Kiyaset imkân görmemektedir. Yalnız komis
yon tarafından, tadilen verilen bu maddeyi mü
him. gördüğüm için, müsaade ederseniz, bu mad
de1 tabı ettirilip tevzi edilmek üzere yarına ta
lik edelim, eğer bir mâni yoksa bununla alâka
lı mahiyette bulunan 8 nci. maddeyi de şimdi-
okumazsak öteki fasla, geçeriz. 

(;rX;İCf KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİK 
BİRSEL (İzmir) — Müsaade buyurununsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

- • Makamı Kiyaset, kararma karşı müsaade bu
yurmak olabilir mi? 

BAŞKAN - - Olabilir, hakkı takdir Yüksek 
Meclise aittir. 

(İEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİK 
BfKSEL (Devamla) — Buradaki değişiklik 
m imhası ran ifadeye vuzuh verme bakımından
dır. Fıkraları birer birer mütalâa ettiğimiz za-
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man, matbuaları ile mukayese imkânı vardır. 
Yeni şeklin tabı edilmesi yolunda bir şey arzet-
miyorum. Yalnız işin mahiyetinin bundan ibaret 
olduğunu, ifade değişikliğinden ibaret olduğu
nu arzediyorum. Bunun gibi 8 nci maddenin bi
rinci fıkrasında da bir vuzuh yaptık. Şimdiye 
kadar bu vuzuh ve tavzihleri Kamutay sempati 
ile karşıladıkları için biz bunu Kamutayın me
tinlerin vazıh olması hususundaki arzularına 
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uyarak yaptık. 

BAŞKAN — Tensip buyurursanız 7 nci ve 
8 nci maddelerin değiştirilmiş şeklini tabettiri
riz, yarın, görüşmeden evvel Yüksek heyetin 
elinde bulunmuş olur. Şimdi müsaade buyurur
sanız bu iki maddeyi geçiyorum ve 9 ncu mad
deden görüşmeye başlamak üzere 15 dakika Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,02 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

«••*» 

(Yoklama yapıldı). BAŞKAN — Çoğunluk vardır. Oturum açıl
mıştır. 

6. — BAŞKANLIKÇA, KOMİSYONLARA EVVELCE HAVALE EDİLMİŞ KÂĞITLARIN 
YENİDEN AİT OLDUKLARI KOMİSYONLARA HAVALESİ 

BAŞKAN — Komisyonlarda mevcut kanun 
tasarısı ve tekliflerinin Başkanlıkça yeniden ha
vale edildikleri komisyonları gösteren cetvel 

dağıtıldı. Bu suretle muamele yapılacağı arzo-
lunur. 

Komisyonlarda mevcut kanun tasarı ve tekliflerinin Başkanlıkça yeniden havale edildikleri Ko
misyonları gösteren cetveldir. 

Kanun tasarıları 

Sayı Tasarının özeti 
Evvelce havale edildiği 

komisyonlar 
Havale edildiği 
yeni komisyon 

33 îş Kanunu çerçevesine girmiyen iş yerle- Çalışma, Ekonomi, Ticaret, Çalışma 
rinde çalışanların iş kazaları ile meslek Sağlık ve Sosyal Yardım, 
hastalıklarının tazmini hakkında Adalet, Bütçe 

43 Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin İçişleri, Millî Savunma, A- Bütçe 
değiştirilmesi hakkında dalet, Bütçe 

47 îş kazalarının tazmini hakkında 17 nu- Çalışma, Dışişleri Çalışma 
maralı Milletlerarası Sözleşmeye katılma
ya dair 

66 Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi Bayındırlık, içişleri, Ada- Bayındırlık 
imtiyazının kaldırılmasına dair let, Anayasa, Bütçe 
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Evvelce havale edildiği Havale edildiği 

Sayı Tasarının özeti komisyonlar yeni komisyon 

69 Nüfus Kanunu tasarısı Adalet, içişleri, Bütçe içişleri 

150 Türkiye'deki düşman meufaatleriyle ti- Dışişleri, Adalet, Maliyş Ticaret 
cari ve ekonomik işlemlerine, menkul ve Ticaret, Bütçe » ' 
gayrimenkul mallarına el koyarak onları 
idare etmek üzere bir sekestr idaresi ku
rulması hakkında 

1()5 Posta Kanunu tasarısı Ulaştırma içişleri, Adale*, Ulaştırma 
Bütçe 

185 Konsolosluk Kanunu tasarısı Ulaştırma, Millî Savunma, Dışişleri 
Adalet, Ticaret, Maliye, 
Bütçe, Dışişleri 

305 İspirto ve ispirtolu İçıkiler Tekeli hak- Maliye, Bütçe, (iiimrük v«> (iümrük ve Tek;»i 
kındaki 4250 sayılı Kanunun 14 ncü mad- Tekel 
desinin değiştirilmesine ve 2460, 3828, 
4040 ve 4226 sayılı kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair Kanun ta
sarısı 

306 Vaşington'da 11 Kasım 1947 tarihinde Dışişleri, Ulaştırma Dışişleri 
kabul ve imza edilen «Dünya Meteoroloji 
Teşkilâtı» hakkındaki Sözleşmenin onan
masına dair Kanun tasarısı 

315 Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki Tarım, İçişleri Adalet, Ma- Adalet 
4753 sayılı Kanunun bazı maddelerinin Üye. Bütçe 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

320 Orman Kanununa bâzı hükümler eklen- Tarım, İçişleri, Adalet, Mv Adalet 
meşine ve bu kanunun birinci maddesin- liye, Bütçe 
de değişiklik yapılmasına dair olan 4785 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

323 Telgraf ve Telefon Kanunu tasarısı Ulaştırma, Adalet, Bütçe Adalet 

324 Va'kıflar Kanununun 3513 sayılı Kanun- içişleri, Maliye, Adalet, Büi- Bütçe 
la değişik 'birinci maddesinin değiştiril- çe 
meşine dair 

340 İl İdaresi Kanunu tasarısı İçişleri 

341 İl Özel İdaresi Kanunu tasarısı Bütçe ve içişleri 

345 Sanayi Kanunu tasarısı Ticaret, Pîkonomi, İçişleri, Ekonomi 
Bayındırlık, Adalet, Bütçe 

353 Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı Tarımı, Ticaret, Ekonomi, Ekonomi 
Bütçe 
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Evvelce havale edildiği Havale edildiği 

Sayı Tasarının özeti komisyonlar yeni komisyon 

358 Tapalama Kanunu tasarısı teinleri. Maliye, Bütçe Ada- Adalet 
let 

367 Banknotlar, Hazine, belediye, özel ve kat- Maliye, Bütçe, Adalet Adalet 
ma 'bütçeli idareler ve amortisman sandı
ğı tarafından çıkarılan kıymetli kâğıtla
rın kaybolması veya çalınması halinde 
yapılacak işleme dair 

378 Sanayii Teşvik Kanunu tasarısı Ekonomi, Ticaret, İçişleri, Ekonomi 
Ulaştırma, Gümrük ve Te
kel, Maliye, Bütçe 

400 Denizcilerin ücretli izinleri hakkındaki Çalışma, Ulaştırma, Dışişleri Çalışma 
«72» sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onanmasına dair 

401 Gemi adamlarının sağlık muayeneleri Çalışma, Ulaştırma, Sağlık Sağlık ve Sosyal 
hakkındaki «73» sayılı Milletlerarası Ça- ve Sosyal Yardım, Dışişleıi Yardım 
lışma Sözleşmesinin onanmasına dair 

402 Gemi aşçılarına meslekî ehliyet diploma- Çalışma, Ulaştırma, Dışişleri Çalışma 
lan »hakkındaki «69» sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onanmasına dair 

403 Gemilerde iaşe ve sofra servisi hakkında- Çalışma, Ulaştırma, Dışişlcı I Çalışma 
ki «68» sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onanmasına dair 

404 Gemilerde tayfalara tahsis edilen yerler Çalışma, Ulaştırma, Dışişleri Çalışma 
hakkındaki «75» sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onanmasına dair 

405 Usta gemici ehliyet şahadetnamesi hak- (.'alışma, Ulaştırma, Dışişleri Ulaştırma 
kındaki «74» sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onanmasına dair 

406 Ücretli yıllık izinler hakkındaki «52» sa- Çalışma, Dışişleri Çalışma 
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onanmasına dair 

420 Katma Bütçeli idarelere ilişkin uyuşmaz- Adalet, Maliye. Bütçe Adalet 
lıkların çözülmesine ve sonuçlandırılması
na dair 

430 iskân Kanununun bâzı maddelerinin kal- Sağlık ve Sosyal Yardın•.., Sağlık ve Sosyal 
dırılmasına, değiştirilmesine ve bu kaim- Adalet, İçişleri, Maliye, Büt- Yardım 
na yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâve- çe 
sine dair olan 5098 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesine bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında 
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Sayı Tasarının özeti 
Evvelce havale edildiği 

komisyonla ı* 

479 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 21 Dışişleri, Maliye 
Kasını 1947 tarihinde kabul edilen Birleş
miş Milletler Teşkilâtına bağlı «l'htısas 
teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetleri
ne dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin katılması 'hakkında Ka
nun tasarısı 

488 Memurların görevleriyle ilgili suçların- İçişleri, Adalet 
dan dolayı kovuşturma ve yargılamaları 
hakkında Kanun tasarısı 

Havale edildiği 
yeni komisyon 

Dışişleri 

505 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun tasarısı 

Tarım, Maliye, Bütçe 

507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Al- Dışişleri, Ticaret 
manya 'daki Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kırallık ve Fransız îşgal Bölge
leri Askerî Hükümetleri arasında imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
onanmasına dair Kanun tasarısı 

508 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış Dışişleri, Ulaştırma 
olan XII nci Evrensel Posta Kongresi ka
rarlarını kapsıyan senetlerin onanmasına 
dair Kanun tasarısı 

510 Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa Millî Savunma, İçişleri, A-
yer verecek şekilde benzerlerinin giyil- dalet 
meşinin ve takılmasının yasaklığı hak
kında Kanun tasarısı 

516 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 29 ncu Dışişleri, Çalışma 
toplantısında ka/bul edilen «son maddele
rin değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı 
Sözleşme» nin onanmasına dair Kanun ta
sarısı 

518 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka- Ticaret, Maliye, Bütçe 
nurumun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı 

İçişleri 

Maliye 

Ticaret 

Ulaştırma 

Millî Snvu 

Çalışına 

522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
viçre Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair imza edilmiş olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
tasarısı 

Dışişleri, Ulaştırma 

Bütçe 

Ulaştı rina 
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Savı Tekliflerin özeti 
Evvelce havale edildiği 

komisyonlar 

524 Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroia- Millî Eğitim, Bütçe 
riyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri ha'c-
kında'ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kamına , !; 

bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı 

527 Sayımlar Kanunu tasarısı İçişleri, Bütee 

528 Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da Dışişleri, Ticaret 
imzalanan Ticaret, ve Ödeme Anlaşmala-
riyle eklerinin onanması hakkında Kanun 
tasarısı 

Havale edildiği 
yeni komisyon 

ISütee 

içişleri 

Ticaret 

Kanun teklifleri 

6 Denizli (Reşad Aydınlı ve Burdur Ahmet 
Ali Çınar) - Tapu Kanununun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

12 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Ölçüler Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve Belediye Vergi ve Resim
leri Kanununda 17 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair 

20 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Maaş Kanu
nuna ek 1574 ve bu kanuna ek 3969 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair 

21 İdareci Üyeler Kurulu - Sayıştay Başka
nı, Daire Başkan ve üyeleriyle savcısına 
- yargıç ödeneği verilmesi hakkında 

56 İstanbul (Fnad Hulusi Demircili) - Al
tıncı dereceye kadar olan memurların 
yargılanacakları vazifeli mahkemenin 
Adalet Bakanlığınca tâyinine dair 

66 Corum (Necdet Yücer) - Türkiye Enerji 
Kurumu Kanunu teklifi 

81 Manisa (Rıdvan Nafiz Edgüer ve 2 arka
daşı) - üniversiteler Kanununa ek Kanun 
teklifi 

İçişleri, Tarım, Adalet, Mv,-
üye. Bütçe 

Ticaret, İçişleri, Adalet, Ahi 
live. Bütçe 

Millî Savunma. Bütçe, M; 
I i ve 

Sayıştay, Bütçe 

İçişleri, Adalet 

Bayındırlık, İçişleri, Maliye 
Bütçe, Ekonomi 

Millî Eğitim, Anayasa, Büt
çe 

Maliye 

içişleri 

Bütçe 

Bütçe 

teisler; 

llaytndırlık 

Bütçe 

— G*t — 



S : 73 20 . 4 .1949 O : â 

Sayı Tekliflerin özeti 

82 Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlıı) -
Yayla ve meraların, köylerin tüzel kişilik
lerine tahsis kılınmaları ve kamulaştırıl
maları hakkında 

84 Van (İbrahim Arvas) - Diyanet İşleri 
Başkanlığınca imanı ve hatip ve vaiz 
okulları açılması ve üniversitede İlahi
yat Fakültesi kurulması hakkında Kanun 
teklifi 

86 Kocaeli (Sedad Pek) - Özel idarelerle be
lediye tahsildarlarına 3656 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde aylık verilmesi hak
kında Kanun teklifi 

88 Konya (Fatin Gökmen ve 16 arkadaşı) -
Diyanet İşleri Başkanlığınca imam, hatip 
ve vaiz okulları ile yüksek din okulları 
açılmasına ve hayrat hademesinin Diya
net İşleri Başkanlığına devredilmesine 
dair Kanun teklifi 

91 Zonguldak (Emin Erişirgi] ve Sabri Ko-
çer) - İşçilere hafta tatilinde gündelik 
ödenmesi hakkında Kanun teklifi 

{)'» Antalya (Niyazi Aksu) - Üniversite ve 
olgunluğa dayanan yüksek öğretim mü
esseseleri mezunlarından Devlet hizmeti
ne alınacaklar için açılacak Devlet imti
hanları hakkında 

108 Çanakkale (Nurettin Ünen) - Memurin 
Kanununa ek Kanun teklifi 

105 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Gazi 
Osman (Paşa) torunları Oahit ve Âdile'-
nin Türkiye'ye dönmelerine dair 

107 Çanakkale (Nurettin Ünen) - Teftiş Ka
nunu teklifi 

111 Konya (Fatin Gökmen ve Malatya Mah
mut Nedim Zabcı) - Yüksek jeodezi ens
titüsü ve memleket umum harta işleri 
hakkında Kanun teklifi 

114 Balıkesir (Eminittin ÇelikÖz )- Orman 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi 

Evvelce havale edildiği Havale edildiği 
komisyonlar yeni komisyon 

Adalet. Maliye. Bütçe Adalet 

Millî Eğitim, Bütçe Millî Eğitim 

İçişleri, Maliye, Bütçe Biilçe 

Millî Eğitim. Bütçe Millî Eğitim 

Millî Savunma, (Jüııırük ve Çalışma ve Bütçe 
Teke], Ulaştırma, Ekonomi, 
Bütçe, Çalışma 

Millî Eğitim, Bütçe Bütçe 

İçişleri, Ekonomi, Millî Eği- içişleri 
tim, Bütçe 

İçişleri, Adalet İçişleri 

İçişleri, Bütçe İçişleri 

Millî Eğitim, Millî Savun- Millî Eğitim 
ma, Bayındırlık, İçişleri, 
Bütçe 

Tarım, içişleri, Adalet, Ma- Tarım 
liye. Bütçe 

-m-
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Evvelce havale edildiği Havale edile 

Vkliflerin özeti komisyonlar yeni komisj 

İstanbul (Osman Nuri Koni ve 4 arkada- İçişleri, Adalet İçişleri 
şı) - Matbuat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni
den ıbâzı hükümler eklenmesine dair Ka
nun teklifi 

Niğde (Hüseyin Ulusoy) - Motorlu kara İçişleri, Bütçe, Çalışma Bütçe 
nakil vasıtaları kazalarında ölenlerin ge
ri kalanlarına ve daimî sakat kalanlara 
kaza tazminatı verilmesi hakkında Ka
nun teklifi 

Maraş (Ur. Kâmil İdil) - Yabancı mem- Millî Eğitim, Bütçe Bütçe 
leketlere gönderilecek memurlar hakkın
daki 4489 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanun teklifi 
Kars (Tezer Taşkıran ve Urfa Sııut Ke- Millî Eğitim, Bütçe Bütçe 
mal Yetkin) - İlk ve orta derecedeki 
o'kullarda bu derecelere tekabül eden 
meslek okulları ve eğitim enstitüleri öğ
retmenleri tarafından yazılan eserler 
hakkında Kanun teklifi 
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata ve Muğla Millî Eğitim, Sağlık ve Sos- Bütçe 
Nuri özsan) - Köy enstitüsü mezunu öğ- yal Yardım, Bütçe 
retmenlerle köy sağlık memurlarının ge
çimlerini düzenlemek üzere 2803, 4274 
ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı 
Kanunun birinci madesinin değiştirilme
si hakkında Kanun teklifi 

Manisa (Faik Kurdoğlu ve 7 arkadaşı) - İçişleri, Bayındırlık, Mali- Bütçe 
Gördes Kasabasının nakledileceği Koca- ye, Bütçe 
mutluk mevkiinde yaptırılacak binalar 
hakkında Kanun teklifi 

Kars (Tezer Taşkıran ve Urfa Suut Ke- Millî Eğitim, Bütçe Bütçe 
mal Yetkin) - Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş Kadroları ile Merkez Kuruluşu ve 
Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4920 
sayılı Kanuna ek Kanun teklifi 
Eskişehir (Abidin Potuoğlu ve 2 arkada- Maiye, Bütçe Maliye 
şı) - Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine 
Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina 
vergileri kanunlarında değişiklik yapıl
masına ve 'bunlara geçici maddeler eklen
mesine dair olan 4750 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun teklifi 

~ m -
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BAŞKAN — !) ucu maddeyi okuyoruz. 

Üçüncü Bölüm 

Mükellefiyet Şekilleri 

T a m mükellefiyet 
DOKUZUNCU MADDE ~ Birinci maddede 

yazılı tüzel kişilerden kanuni veya iş merkezleri 
Türkiye'de bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse 
yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum ka
zançları üzerinden vergilendirilirler. 

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

Kanuni merkez, iş merkezi 
ONUNCU MADDE — Kanuni merkezden 

maksat, vergiye tâbi kurumların esas nizamname 
veya mukavelenamelerinde veya teşkilât kanun
larında gösterilen merkezdir. 

İş merkezinden maksat, iş bakımından mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği mer
kezdir. 

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

. 1949 O : 2 
İkinci Kısım 

Verginin Tarhı 

Birinci Bölüm 
Matrahın Tâyini 

Safi kurum kazancı 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kurumlar Vergi

si, birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap 
devresi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 
üzerinden hesaplanır. 

Safi kazancın hesaplanmasında (îelir Vergisi 
Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
tatbik olunur. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazancı 
gayrimenkul sermaye iradından veya ticari ka
zanç gibi hesaplanmasına lüzum görülmiyen diğer 
kazanç ve iratlardan ibaret ise, (îelir Vergisi 
Kanununun bu gibi kazanç ve iratların tesbiti 
hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi matra
hının tcsbitinde de cari olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yoktur, maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İndirilecek masraflar 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticari ka

zanç gibi hesaplanan kurum kazancının tcsbitin
de, mükellefler aşağıdaki masrafları da ayrıca 
hasılattan indirebilirler : 

1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç masraf
ları (Bu masraflar senetlerin kâğıt ve tabı mas
raflarını, mahkeme, noter ve diğer tasdik ve 
tescil masraflarını, damga resmini ve ihraç do-
iayısiyle ödenen sair harç ve resimlerini, ihraç 
dolayısiyle bankalara verilen komisyonları, his
se ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapı
lan masrafları ve bunlara benzer diğer her türlü 
masrafları ihtiva eder); 

2. İlk tesis ve taazzuv masrafları (Bu mas
raflar aktiflcştirildiği takdirde bunların Vergi 
Usul Kanunu gereğince değeri üzerinden ayrıla
cak amortisman masraf yazılır); 

3. Umumi heyet toplantıları için yapılan 
masraflarla birleşme, fesih ve tasfiye masraf
ları; 

4. Sigorta şirketlerinde bilanço gününde 
hükmü devam eden sigorta mukavelelerinin 
(Poliçe veya muvakkat ilmühaber) istilzam etti
ği teknik ihtiyatlar (Hayat sigorta şirketlerinde 
riyazi ihtiyatlardan temettü ve f,aizleri vergiden 

Dar mükellefiyet 
ON BİRİNCİ MADDE — Birinci mad

dede yazılı kanunlardan kanuni veya iş merkez
leri Türkiye içinde bulunmıyanlar yalnız Türki
ye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 
vergilendirilirler. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Birinci satır
daki «Kanunlardan» kelimesi «Kurumlardan» 
olacaktır zannedersem. 

BAŞKAN — Bu suretle düzeltiyoruz efen
dim. 

Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(ÎECİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, 12 nci maddede 
vuzuhu temin için bir ifade değişikliği vardır, 
yeni bir madde verilmiştir. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi Komisyon de
ğiştirmiştir, onu da matbaaya vererek yarın 
müzakere edeceğiz, 
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istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yat ı r ı lan 
kısma ait faizler, masraf lar meyanuıda gösteri
lemez). 

Sigorta teknik iht iyat lar ı : 
1. Muallak hasarlara mahsus tazminat kar

şılıkları; 
2. Cari muha ta ra la ra mahsus iht iyat lar; 
3. Hayat; sigortaları riyazi ih t iyat lar ından 

ibaret t i r . 
Teknik iht iyat lar bilanço gününde muvakkat 

pasif hesa])lara geçilmek suretiyle aşağıdaki esas
lar dâhilinde hasılattan indiril ir : 

a) Muallak hasarlara mahsus tazminat kar
şılığı, tahakkuk etmiş ve hesaben tesbit edilmiş 
Fiilî tazminat bedellerinden veya bu hesap yapıl
mamışsa, muhammen kıymetlerinden müteşek
kildir. 

b) Cari muhataj'alai' için ayrılan ihtiyat 
ulaşt ırma sigortalarımda beyannamenin taallûk 
ettiği yıl içinde prim hasılatının % 25 inden, di
ğer sigortalarda (/r 33,f) undan fazla olamaz. 

e) Hayat s igortalar ında riyazi iht iyatlar 
her mukavele üzerinden ayrı ayrı hesaplanır; 

d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatları
nın ertesi yıl başında aynen kâra nakledilmesi 
şar t t ı r . 

5. Lshamlı komandit şirketlerde komandite 
or tağın kâr hissesi; 

ti. Kamu menfaatlerine: hadim cemiyetlere 
makbuz mukabilinde yapılmış olmak ve kurum 
kazancının c/( 1 ini ve her halde 5,000 lirayı geç
memek şartiyle, teberru ve ianeler; 

7. İki yıldan fazla nakledilmemek şartiyle, 
yılların malî bilânçolarına göre tahassül eden za
rar lar (Bu bilançolarda her yılın zararının ayrı 
ayrı gösterilmesi ş a r t t ı r ) . 

BAŞKAN' — Madde hakkında söz istiyen yok-
lur , maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Ltnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiyen lenzilât 
(> \ BKŞİNCÎ MADDL — Kurum kazan

cının tesbitinde aşağıdaki tenzilâtın yapılması 
kabul edilmez : 

1. Öz sermaye; üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler; 

2. (îizli sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler; 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan gizli ka
zançlar; 

4. H e r ne şekilde olursa, olsun, ayrı lan ihti
yat akeaları (Ticaret Kanununa, kurumlar ın hu
susi kanunlar ına veya esas mukavele ve nizam
namelerine »öre safi kazançlar ından ayırdıkları 
âdi, hususi ve fevkalâde ihtiyarlar ile 2999 sayılı 
Kanuna müsteniden bankaların ayırdıkları zarar 
karşılıkları dâh i l ) ; 

5 Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumlar
da ayrıca; 

a) Yabancı kurum hesabına yaptıklar ı alım
lar ve satışlar için ana merkeze veva Türkiye dı
şındaki diğer şubelere verilen faiz ve komisyon
lar; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şu
belerin masraflarına veya zarar lar ına iştirak et
mek üzere ayrılan hisseler (Türkiye 'deki kuru
mun teftiş ve murakabesi için yabancı memle
ketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat 
masrafları ha r iç ) ; 

(i. Bu kanuna göre hesaplanan K u m u l l a r 
Yergisi ile her tür lü para cezaları ve vergi ce
zaları. 

BAŞKAN --- Söz istiyen var ıııı.' 
OKOÎCİ KOMİSYON B A Ş K A N I MÜNİH 

Bİ İ İSLL (İzmir) — Bu madde ile bundan sonra
ki iki madde (Oizli) kelimesinin ( ö r t ü l ü ) keli
mesiyle değiştirilmesini rica ediyorum. 

F A İ K K l K D O d L U (Manisa) — .Mazbata 
Muharrir i arkadaşımız lütfen örtülüden ne kas-
dediidiğini ifade buyuışunlar . 

(JKCİCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNİH 
BİKSLL (İzmir) — Ki ve 17 ııci maddede bunu 
tasrih eden kısımlar vardır . 

B A Ş K A N — Bu değiştirme ile maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Ltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ör tü lü sermaye 
ON ALTINCI M A D D E — Kurumla r ın : 
1. Ara lar ında vasıtalı, vasıtasız bir şirket 

münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi mü
nasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yap
t ıkları istikrazlar teşebbüste devamlı olarak kul
lanılır ve bilhassa sabit kıymetlere yatır ı lmış 
olursa; 

2. Bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi 
arasında emsaline nazaran bariz bir nispetsizlik 
mevcut olursa; 

Bu suretle borçlanılan para lar örtülü sermaye 
savıl abilir. 

528 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

örtülü kazanç 
ON YEDÎNCt MADDE — Aşağıdaki hal

lerde, kazanç tamamen veya kısmen örtülü ola
rak dağıtılmış sayılır : 

1. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili 
bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, mu
rakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı, 
vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu 
altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile 
olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpa
cak derecede yüksek veya düşük fiyatlar üzerin
den veya bedelsiz olarak alım, satım muamelele
rinde bulunursa; 

2. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller 
üzerinden kiralama veya kiraya verme muamele
lerinde bulunursa; 

3. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve 
komisyonlarla ödünç para alır veya verirse; 

4. Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri 
ile usul ve furanından ve 3 ncü dereceye kadar 
(Dâhil) kan ve sihri hısımlarından şirketin idare 
meclisi reis veya âzası, müdürü veya yüksek me
murun durumunda bulunanlara emsaline göre 
göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, 
ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa; 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
bu 17 nci maddenin fıkraları şirketin yapacağı 
kazancın muvazaa suretiyle ketmedilmemesini 
temine matuf bir metindir. Yalnız, münakaşala
ra sebebiyet verecek olan iki kelime üzerinde 
duracağım. Maddenin 1 nci fıkrasında : «Şir
ket kendi ortakları ortaklarının ilgili bulun
duğu gerçek ve tüzel kişiler» ibaresi yazılıdır. 
Bu ilgi maddi olabilir, mânevi olabilir, ortak
lıktan mütevellit bir bağ olabilir. Binaenaleyh 
bu «tlgili» kelimesi muhtelif mânalarda tefsir 
edilebilir. Bunun için âtide münakaşaların önü
nü alacak bir sarahate ihtiyaç vardır kanaa
tindeyim. 

Diğer taraftan bir de nüfuz altında bulun
durulanlardan bahis vardır. Tüzel kişi.. Var. 
Bir anonim şirket bir kimseyi veya diğer bir 
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şirketi nüfuzu altında bulunduracak. Bu nüfuz 
ne gibi bir şekilde tecelli edecektir? Bu nasıl 
lakdir edilecek? Malî nüfuz mu? Siyasi nüfuz 
mu? Bunların açıklanması lâzımdır. Aksi tak
dirde müşkülâta tesadüf edilecektir. 

K. B. MÜNİR BİRSEL (tzmir) — Efendim, 
arkadaşımız maksadı izah buyurdular. Şimdi 
burada kıstasın en mühimi, (Emsaline göre gö
ze çarpacak derecede yüksek veya düşük fi
yat üzerinden veya bedelsiz olarak alım ve sa
tım muamelelerinde bulunursa..) Hükmüdür. 
Burada esas kıstas budur. Bu vaziyeti müşaha-
de ettikten sonra, takdire gidilmesini sureti 
umumiyede ve mutlak olarak Maliyeye bıraka
lım, mı? Yani murakabe memuru kendi takdi
rine göre, bunu her muamelede görürse takdi 
re gidebilsin mi? Yoksa bâzı kayıtlar takyit 
edelim mi? Biz bunu umumi ve mutlak bırak-
maktansa bâzı kayıtlarla takyit etmeyi muva
fık bulduk ve bu şekilde, gerek şahıs bakımın
dan nüfuz ve gerek sermaye vermek, para ik
raz etmek, idare meclisinde ekseriyeti temin et
mek gibi nüfuz ve ilgiyi celbeden kayıtlarla 
takyit etmek istedik, ve bunu bu şekilde ifade
den başka bir çare bulamadık. Tatbikatın bunu 
halletmesi icabeder. Yoksa yapılacak şey, umu
mi olarak takdire bırakmaktır. Bunun için öte
ki kayıtları koyduk. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bu fık
ranın hükmü altına girebilmek için Münir Bir
sel arkadaşımızın verdikleri izahata göre iki 
unsur lâzımdır. Birinci unsur, piyasaya fiya
tından dûn bir fiyatla bir mal satılabilir. Bina-
analeyh, yalnız unsur kâfi değildir. İkinci un
surun da tâyini lâzımdır. Müphem bir şekilde 
bırakmak doğru değildir. Nüfuz ve rabıtanın 
mahiyeti ne olacaktır? Her halde vuzuh lâzım
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bence bunu tatbikat gayet 
iyi bir şekilde halledecektir. B\\ itibarla ilâve 
edecek bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı (İlgili 

ve nüfuzu altında) kelimelerinin herhangi yan
lış bir tefsire mahal vermiyecek bir surette kal
dırılması ve yerlerine başka tâbirlerin kullanıl
ması zımnında maddenin Komisyona iadesini 
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istanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar ... A İmi yani ar ... önerge nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon) — Önerge 
nazarı dikkate alındı. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Nazarı 
dikkate alanların sayısı tadat edilmeden aksi 
reye kondu. 

BAŞKAN — Bence tereddüt yoktur. Fakat 
madam ki ısrar ediyorsunuz, tekrar ayağa kalk
mak suretiyle reye arzedeceğim. 

Önergeyi nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Nazarı dikkate almıyanjar... Tered
düde mahal olnııyacak şekilde nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

17 nci maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul olunmuş
tur. 

ikinci Bölüm 
Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Matrah 

Yabancı kurumların kazancı 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Ulaştırma Ku

rumlarının vergiye matrah olan, kurum kazancı, 
Türki'yede elde ettikleri hasılata vasati emsal 
nispetinin tatbiki ile hesaplanır. 

Vasati emsal nispeti, Türkiye'de daimî ve 
ârizî olarak çalışan bütün kurumlar iyin aynı 
olmak üzere ve muhtelif kaynaklardan toplana
cak malûmata ve emsale dayanılarak Maliye Ba;-
kanlığmca 3 yıl için tâyin olunur. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilen vasati em
sal nispetleri, tatbik edecekleri devreden evvel 
gelen takvim yılı içinde Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Maddenin başına (Yaban
cı) kelimesini ilâve edeceğiz, yani maddede (Ya
bancı ulaştırma kurumlarının) diye başlıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul olunmuştur. 

Türkiye'de elde edilen hasılat 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yabancı ulaş-
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tırma kurumlarının aşağıdaki hasılatı Türkiye'
de elde edilmiş sayılır: 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara, deniz vo hava ulaştırmaları uda yolcu, yük 
ve bagaj taşıma ücreti (Bilet bedeli ile alınan 
masraf karşılıkları dâhil) olarak her ne nam ile 
olursa olsun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına, veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz ve ha
va ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma 
ücreti (Bilet bedeli ile alman masraf karşılıkları 
dâhil) olarak her ne nam ile olursa olsun aldık
ları paralar; 

o. Türkiye dışında yapılan ulaştırma için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de sattıkla
rı navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine 
verilen komisyonlar ve ücretler. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyondan 
bjr noktanın aydınlatılmasını rica ediyorum. 

Türkiye dâhilinde yaptıkları yolcu nakliya
tı diyor, bunun Kabotaj Kanununa aykırı oldu
ğunu zannediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEE (izmir) —• Yalnız deniz nakliyatı mev-
zuubahis değildir. Kara nakliyatı var, hava nak
liyatı var. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Malûmu âliniz, 
hava kabotajı da millîdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Bu maddede, bizce, kabo-
ta,; hakkını ihlâl edecek bir hüküm yoktur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; bir 
kere, deniz ulaştırmasında Kabotaj Kanunu var
dır. Limanlarımız arasında yolcu taşınması hak
kı ancak Türk Bayrağını taşıyan gemilere veril
miştir. 

Hava ulaştırmalarına gelince : Şikago'da im
zaladığımız Beynelmilel Hava Anlaşması muci
bince, Türk şehirleri arasında hava yoliyle yolcu 
nakliyatı ancak Türk uçakları için tanınmıştır. 
Meselâ; Ankara - istanbul arasında ne ingiliz 
uçaklar], ne Amerikan- uçakları yolcu taşıyamaz 
bu gayet sarihtir, bu, Meclisten geçmiş olan Hava 
Ulaştırma Anlaşmalarının hükümleri iktizasın
dandır. 19 ncu maddeyi okuyacak olursa; Türki
ye hudutları içerisinde cereyan eden kara, deniz 
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ve hava nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşı- I 
ma ücretinden bahsedildiğini görürüz. Yani mad
deye göre Türkiye hudutları içine bir ecnebi bir 
şirketin deniz ve hava nakliyatı yapabileceği mâ
nası çıkıyor. 

Şimendifere gelince : Yataklı Vagonlar Şirke
tinin D. Demiryollar ile bir mukaveleleri vardır. 
Aralarnda bir anlaşma vardır, bu başka birşey-
dir. Bendeniz, hava ve karada memleketimize 
ait olan kabotaj hakkını ihlâl edecek bir hükmün 

her hangi bir kanunda yer almasını tasavvur edemi
yorum. Bu hükmü buraya koyduğumuz zaman 
kabotaj hakkımız ihlâl edilmiş olur. (Doğru ses
leri) 

BAŞKAN — Komisyon birşey söylüyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BlRSEL (izmir) — Evet müsaade buyurun. 
Şimd efendim birinci fıkrayı müsaade buyu

rurlarsa okuyalım. Birinci fıkra, 
«Türkiye içinde ceryan eden kara, deniz, ve 

hava nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşıma üc
reti Türkiye'de elde edilmiş sayılır.» 

Bu kere bu fıkra yalınız denize, havaya müta-
allik değildir. Türkiye 'de Yataklı Vagonlar da bir 
ecnebi şirkettir. Sonra Türkiye ile Avrupa ara
sında işliyen Semplon Ekspresi gibi katarlar da 
vardır. Bunların Türkiye dâhilinde elde ettikleri 
kazançlar vergiye tâbidir. Bir otobüs servisi farz 
buyurunuz ki, yarın Avrupa'nın falan noktasın
dan kalkar, Bağdat'a kadar gider. Bu şekilde bir 
nakliyattan Türkiye hududu içerisinde elde edi
len bir kazanç vergiye tâbidir. Demek Türkiye 
içinde mevcut olan kabotajı kaldırmak demek 
olamaz. Bunu koymazsak bu gibi yabancı şirket
lerin Türkiye hududu içersindeki nakliyatını ver
ginin haricinde bırakmış oluruz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Kğeı- mad
dede Türkiye hudutları içerisinde limanlar ara
sında yapılan nakliyeden bahsedilseydi o zaman 
Vehbi Sandal arkadaşımızın endişesi yerinde 
olurdu. Fakat, metine göre başka bir mahzur or
taya çıkıyor. Madde Türkiye hudutları içinde 
cereyan eden kara, deniz ve hava nakliyatından 
bahistir. Meselâ Marsilya'dan hareket eden bir 
gemi Çanakkale boğazına »irdikten sonra, Türki
ye kara suları içinde sefere devam edecektir. 
Hamulesini Samsun'da tahliye edeceğini farzede-
lim. Çanakkale'den Samsun'a kadar olan nakliye 
Türkiye hududu içinde oluyor. O halde Çanakka- | 
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le'den Samsun'a kadar olan navlun miktarı ver
diye tâbi olacak mıdır 1 

Keza Bulgaristan'dan trenle sevkedilen bir 
mal İstanbul'a kadar vâsıl olur. Bulgar hudu
dundan İstanbul'a kadar olan mesafe hudut da
hilindedir. O mesafeye ait ücret vergiye tâbi ola
cak mıdır ? 

BAŞKAN — Komisyon ? 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Söz istemiş

tim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim bir 

kere, kabotaj hakknnızda tamamiyle musırrız. 
Kabotaj hakkını bozacak olan hiçbir hükmü el
bette Kamutayın da, Komisyonun da şüphesiz 
kabul edeceğini sanmıyorum. Bir kere denizlerde 
Türkiye hududu dâhilinde yolcu ve eşya ve bagaj 
nakliyatı hiçbir zaman ve hiçbir suretle ecnebi 
bayrağı taşıyan bir geminin yapacağı bir iş de
ğildir, olamaz ve bundan dolayı da bir kumpan
ya, bir şirket böyle bir hasılat elde etmiş olamaz 
ve bu tasavvur edilemez. Olsa olsa meselâ ital
yan limanlarından veyahut Fransız limanların
dan kalkan bir geminin doğrudan doğruya Türk 
limanlarına eşya taşıması mevzuubahis olur ki; 
bu Türkiye hudutlarında yapılmış bir nakliyat 
mânası ifade etmez. Yani eğer bunu kasdediyor-
larsa; yani boğazlardan girdikten sonra ecnebi 
limanından getirdikleri, eşyadan, yolcudan, ba
gajdan aldıkları kazancı kasdediyorlarsa; bu me
tin onu ifade etmiyor. Bu metin doğrudan doğru
ya kabotaj münakalâtını ifade ediyor. Denizlerde 
böyle olduğu gibi havada da böyledir. Şikago aıı-
laşmasiyle bize bu hak verilmiştir, Türk havala
rında ancak Türk uçaklariyle yolcu taşınır. Baş
ka hiçbir ecnebi uçak eşya veya yolcu taşıyamaz. 
Yani bir Türk limanı gibi bir Türk şehrinden 
başka bir Türk şehrine ancak Türk uçakları yol
cu ve eşya taşırlar. 

Yataklı vagonlara gelince : Bizim memleketi
mizde Devlet Demiryollariyle Yataklı vagonlar 
Belçika şirketiyle yapılan bir anlaşmaya müste
nittir. Yoksa haddi zatında Belçika şirketinin bi
zim memleketimizde yatatklı vagonlar işletmek
tedir, mânasına değildir, ilerde Avrupa'dan bir 
otobüs nakliyatı yapmak üzere Türk toprakların
dan geçerse ve Mısır'a giderse tıpkı hava nakli
yatında olduğu gibi Türk toprakları içinde, bir 
Türk şehrinden, diğer bir Türk şehrine bir yolcu 
veya e§ya ta§ıyamaz. 
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Bu haklarımızı muhafaza ettiğimiz müddet

çe bunun böyle olması lâzımdır. Maddenin met
ni bu hakları ihlâl edici mahiyettedir. Rica 
ediyorum. Komisyondan, maddeyi bir kere da- \ 
ha geri alırlar ve mütalâa ederlerse daha iyi 
olur zannmdayım. j 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyor musunuz? j 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) —- Efendim, bunun tevlit 
edeceği mahzur hakkında Adato arkadaşımızın 
sözleri, bizi bu fıkrada tashih yapmaya, yanlış 
tatbikata meydan vermemek için sevketmiştir. 
Şimdi arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
etmiyoruz ama, bu maddeyi alalım ve tadil ede
lim, her bakımdan müzakeresi daha kolay olur. 

BAŞKAN — Madde Komisyona verilmiştir. 

Üçüncü Bölüm i 
Beyanname i 

Beyan esası 
YİRMİNCİ MADDE — Kurumlar Vergisi 

mükellefin vergi beyanı üzerine tarholunur. 24 
ncü madde hükmü mahfuzdur. 

i ler mükellef vergiye tâbi kazancının tama
mı için bir beyanname verir. Mükelleflerin şu
beleri ,ajanhkları, alış ve satış büro ve mağaza
ları, imalâthaneleri veyahut kendilerine doğ
rudan doğruya bağlı sair iş yerleri için, bunla
rın müstakil muhasebeleri ve ayrılmış serma
yeleri olsun olmasın, ayrı beyanname verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoktur. Maddeyi oya sunuyorum : Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme zamanı j 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Beyanname, 

hesap devresinin kapanmasını takip eden dör- ; 
düncü ayın sonuna kadar mükellefin bağlı ol
duğu vergi dairesine verilir ve bu hesap dev
resinin neticelerini ihtiva eder. i 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların j 
beyanname verme müddetini uzatmıya Maliye ] 
Bakanı yetkilidir. 

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi : ;? 
1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni 

veya iş merkezinin bulunduğu; 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'

deki iş yerinin veya daimî mümessilinin bulun
duğu, yerin vergi dairesidir. 
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BAŞKANİ,— Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oya arzediyorum : Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmişi ir. 

Hususi beyan zamanı 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Dar mükellefi

yete giren yabancı kurumların vergiye tâbi ka
zancı gayrimenkullerin, hakların salısından, 
iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan 
kazançlardan veya arızi kazançlardan ibaret bu
lunduğu takdirde, yabancı kurum veya Türki
ye'de namına hareket eden kimse bu gibi ka
zançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün için
de beyanname ile aşağıda yazılı vergi dairesine 
bildirmeye mecburdur : 

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

2- Hakların satılmasından, devir ve temli
kinden elde edilen kazançlar : Bunların Tür
kiye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi 
dairesine; 

3. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazan
cı bilanço esasına göre tesbit edilen bir işletme
nin tamamen veya kısmen satılmasından, devir 
ve temlikinden temin olunan kazançlar; ticari 
bir faaliyetin durdurulması için alman her tür
lü paralar ve menfaatler; peştemallıklar : İşlet
menin bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi da
iresine ; 

4. Arızi olarak alım ve satım mahiyetinde
ki ticari işlerin icrasından veya bu mahiyetteki 
ticari işlere tavassuttan veyahut da arızi ulaş
tırma işlerinden elde edilen kazançlar : Ticari 
işin veya tavassutun yapıldığı, ulaştırmada yol
cu veya yükün taşıta alındığı veya yüklendiği 
yerin bağlı olduğu vergi dairesine. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin muhteviyatı 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyannamede 

en az aşağıdaki malûmat gösterilir : 
1. Kurumun unvanı; 
2. Kurumun adresi; 
3. Kurumun iştigal mevzuu ; 
4. Merkezinin (Kanuni veya iş merkezi) 

bulunduğu yer; 
5. Şube ve ajanlık, alış, satış yerleri, ima-
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İâthane ve saire gibi yerlerin nevi itibariyle 
toplu olarak sayısı; 

6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, 
eslıamlı komandit şirketlerde komanditerlerin, 
limitet şirketlerde bilûmum ortakların adlariy-
le ikametgâh ve iş adresleri; 

7. Hesap devresi içindeki faaliyet müddeti; 
8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı ; 
9. Kazanç ve iratlardan yapılan indirme

ler; 
10. Vergiye tâbi kurum kazancı; 
11. Hesaplanan vergi miktarı. 
Bu beyannamelere bilanço, kâr ve zarar cet

veli bağlanır, işletme hesabı esasına göre defter 
tutmaya mezun olan mükellefler bilanço ve kâr 
ve zarar cetveli yerine beyannamelerine işletme 
hesaplarının hulâsasını bağlarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenleı.. Kabul edilmiştir. 

Beyanname verilmiyecek haller 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye'

de iş yeri veya daimî mümessili bulunmıyan dar 
mükellefiyete tâbi yabancı kurumların elde et
tikleri menkul kıymet iratları için beyanname 
verilmez ve Gelir Vergisi Kanunundaki esaslar 
dâhilinde tevkil' yolu ile alman vergi ile iktifa 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmuştur 

Dördüncü Bölüm 
Verginin nispeti ve tarhı 

Nispet 
YlRMl BEŞİNCİ MADDE — Kurumlar Ver-

gisi bu kanuna göre tesbit olunan kurum ka
zancından : 

1. Sermaye şirketleri ile Kooperatiflerde 
% 1 0 ; 

2. Diğer kurumlarda % 35; 
Nispeinde alınır. Hesaplanan vergilerde lira 

kesirleri atılır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Önergem var
dı beyefendi... 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
iktisadi âmme müesseselerinin de diğer sermaye 
şirketleri gibi % 45 nispetinde bir Kurum Ver-
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gisi ne tâbi tutulması için bir önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — İki tane önerge vardır, okuna
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi için kabul olunan vergi nispet

lerinin Kurumlar Vergisi için de kabul edilme
sini ve bu verginin tahsilinden sonra ortak
lara düşen miktarlardan ayrıca vergi alınmama
sını ve bunun için Komisyona verilmesini arze ve 
teklif ederiz. 

Niğde Niğde 
Vehbi Sandal Şükrü Süer 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (35) ye

rine (45) yazılmasını teklif ederim. 
istanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

BAŞKAN — Oya sunmak üzere önergeleri 
tekrar okutuyorum: 

(Vehbi Sarıdal'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... (Anlaşılmadı sesleri) 
Vehbi Sarıdal'm önergesini tekrar okutu

yorum . 
(Vehbi Sarıdal'm önergesi bir daha okundu) 

KOMİSYON BAŞKANİ MÜNÎR BİRSEL 
(izmir) — Efendim; eğer bu teklif kabul olu
nursa şu netice çıkar: Kurumlar Vergisi tama
men Gelir Vergisinin dışında kalır. Sonra 
kurumlarda bir hisseye, iki hisseye, yüz hisse
ye, bin hisseye sahip olan da aynı vergiye tâbi 
olur. Biz kurumları muayyen zenginlerin, mu
ayyen birkaç kişinin eline mi vermek istiyoruz? 
Yoksa kütlenin tasarruf sermayesini mi topla
mak istiyoruz"? Kütlenin tasarruf sermayesini 
toplamak istiyorsak sermaye kârını muayyen 
nispete tâbi tutmak zarureti vardır. Aksi tak
dirde vergi adaleti nasıl temin edilir? Yani zi-
hayat bir şahsın gelirinin fazlalığı ile vergisi
nin fazlalığı mütenasip olması hakkındaki esas 
adaleti tamamen yıkmış oluruz. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Ada
to'nun önergesi için ne diyorsunuz? 

MÜNİR BİRSEL (izmir) — Adato'nun 
önergesine de arzı malûmat edeyim : Bir kere 
teklif yüzde 45 tir. Yüzde on Kurumlar Vergisi 
çıktıktan sonradır ki, yüz bin liradan % 35 alı-
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nacaktır. Demek ki, % 90 mm % 15 idir. Bir 
de ihtiyat akçesi vardır. c/c 80 inin % .15 i no 
eder? % 10 bir, bir de % 80 inin % 15 i, ki, bu 
da % 12 eder ve tamamı % 22 olur. Bunu yu
karıya doğru çıkardığımız zaman bu 100 000 
liradan sonra % 5,5 ğa iner. Siz bunun indiril
mesini istiyorsunuz. Ben şahsan Devlet kurum
larının % 100 vermesinde da'hi mahzur gör
mem, bundan bir şey çıkmaz. Bunun rekabet 
bakımından hiçbir tesiri yoktur. Bu itibarla 
Devlet kurumlarında nispeti % 35 e çıkarmak
la ve diğerlerinde de % 10 indirmekle herhal
de doğru bir şey yaptığımıza kaniiz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, ta
sarının tümü üzerinde konuştuğumuz zaman 
arzettiğim gibi bu önergemizde Kurumlar Ver
gisini kaldıracak hiçbir mahiyet yoktur. Kurum, 
kurum olarak, şirket olarak, müessese olarak 
yine vergiye tâbi olacaktır. Yalnız şu esası göz 
önüne almak istiyoruz; 

Nasıl tek kişi, gerçek kişi % 15 ten % 45 e 
kadar yükselen ve vasati, fiilî nispet olarak 
100 binde % 35 e tâbi olan bir mükellefse onun 
gibi aynı işle meşgul olan tüzel kişi de fertler 
gibi aynı esas tarifede gösterilen nispetlere tâ
bi olursa daha âdilâne olur diyoruz. Aynı za
manda o şirketin muayyen nispetler dâhilinde 
kazandığı miktara göre % 15 ten % 35 e ka
dar yükselen nispetler dairesinde vergi alındık
tan sonra şirkette ortak olanlara tekrar vergi 
tahmil edilmiyecektir. Bu da âdilâne olur. On
dan sonra maliye 'bakımından da hakikaten bir
takım kolaylık sağlanmış olacaktır. Çünkü ano
nim şirketler gibi aksiyonerleri mütaaddit olan 
şirketler, limitet şirketler gibi şerikleri adedi 
az olan şirketler maliyenin karşısına bir mü
kellef olarak çıkacaklardır, şerikler ayrı ayrı 
mükellef olmıyacaktır. Yalnız bir şirket mali
yenin karşısında bulunacaktır. Vergi cibayeti 
bakımından aynı zamanda bir kolaylık sağlan
mış olacaktır. 

Komisyon Başkanı arkadaşımızın izahatında 
şöyle bir nokta vardı; aksiyonerler veya ortak
lar âzami vergi nispeti ile vergilendirilecekler
dir, dediler. Birçok şirketlerin kazançları yüz 
bin liranın altında olursa, onların mükellefiyet 
nispetleri 35 e çıkacak değildir, 5 000 de % 20, 
10 binde 25 ve 20 binde 30, gibi muayyen nispet
ler dânlinde kalacaktır. Binaenaleyh fevkalâde 
temettü yapmış şirketlerin 10 aksiyoneri ile 100 

aksiyoneri arasında mükellefiyet bakımından 
belki bir fark olmıyacaktır, bunda vergide ada
let temini bakımından bir mahzur meydana 
gelmez. Türkiye'de büyük bir vergi reformu 
yapcak olan bu kanunda takririmizle teklif et
tiğimiz nispetlerin kabulü çok yerinde olacak
tır. 

SALAMON ADATO (îsanbul) — Arkadaşım 
Münir Birsel hesapta bir hata olduğunu söyle
diler. Ben teferruata girmedim, bir hata varsa 
tashihi caizdir. Fakat bir iktisadi âmme kuru
munun temin ettiği kâr yine Hazinenin, Devle
tin parasıdır. 

Fakat Yüksek Meclisin bir sermaye şirketi 
ile bir iktisadi âmme müessesesinin vergi bakı
mından tefrikini kabul eden bir maddeyi kabul 
edeceğine kaani değilim. 

Adalet bakımından her iki mükellefi aynı 
seviyeye getirmek icabeder. 45 rakamının 40 a 
indirilmesine muvafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Sait Azmi Bey komisyon adına-
mı konuşacaksmız <? 

SAİT AZMÎ (Kayseri) — Kendi adıma. 
Efendim; Sayın Vehbi Sandal arkadaşımı

zın teklifi bizi şu neticeye götürür; bir serma
ye şirketi 200 000 lira kâr etmiş. Ben temenni 
ederim, 100 000 lirasını Vehbi Sandal alsın. 
50 000 lirasını diğer bir arkadaş alsm. Bakiye
sini biz biner lira paylaşalım. Sayın Vehbi San
dal da % 35 vergi vermiş olacaktır. Biner lira 
alanlar da... 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Böyle bir şey 
yok. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Var. siz hisselerin tevzii sırasında kendilerine 
isabet eden miktar değil kurumun kazancı ye
kûnunu vergiye tâbi tutacaksınız. İki yüz bin 
lira kazanmışsa elbette bunun vergisini % 35 
üzerinden, kanunun kabul ettiği nispet üzerin
den verecektir. Size çok düşecektir, bana az dü
şecek. Halbuki serbest meslek erbabı gibi, me
mur gibi, dul kadın ve yetim gibi küçük tasar
ruf erbabının bu nevi sermaye şirketlerine ya
tırdığı paraların gelirini himaye etmek esastır; 
çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alın
ması gerekir. Bu da mâdeleti ihlâl eder. İkin
cisi de, Sayın Vehbi Sandal 'm noktai nazarına 
gidersek şu ayrılık da husule gelecektir. Ben 
şahsan bir müteşebbisim, kendi sermayemi, ken-
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di emeğimi birleştirerek çalışmışım, buradan ka
zandığım hanımın, apartmanımın ve diğer gelir
lerimi heyeti mecmuasiyle, birleştirerek beyanna
meye ithal edeceğim, müterakki vergiye tâbi tu
tulacağım. Emeği olmaksızın yalnız sermayesi 
başkası tarafından işletilen ve benim gibi eme
ği olmıyan kârım kadar da kâr alan adamı, han, 
hamam ve apartmanından gelen iradı birleştir-
memek suretiyle himaye edeceğiz. Bu müterakki 
vergi değil, müterakki himaye olmuş olur arka
daşlar. Mükerrer vergi değil mükerrer himaye 
olur. Bu kadar himayeye gitmek asla doğru ol
maz. 

FAÎK YILMAZlPEK ((Bursa) — Bir sual. 
BAŞKAN — Kimden sual? Komisyon daha 

çıkmadı huzura. 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Tekrar başınızı ağrıtıyo
rum. Demin uzun uzadıya, yalnız emek kazancı 
ile yalnız sermaye kazancının ayni vergiye tâ
bi tutulmaması esasını arzetmiştim. Vehbi Sa-
rıdarın teklifi kabul edilirse emek de ayni nis
pette vergiye tâbi tuutlacaktır. Yalnız sermaye
sinin iradı ile, evinde oturarak kazanç sağlı-
yan ve yaşıyan bir kimse, vücudunu, dimağını 
yıpratarak kazanan arasında vergi mükellefi
yeti bakımından fark olmıyacaktır. Bir misalini 
göstersinler. Gelir Vergisi ile telif değildir. Ge
lir Vergisini yıkmaktadır bu. Ama Sait Azmi 
Beyin dediği gibi, katmerli himayedir, öbürle
rinde toplam yapacağız, bunlarda toplam yap-
mıyacağız. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek buyurun so
run sualinizi. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sual değil, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Arkadaş

lar, bence Vehbi Sandal arkadaşımın teklifi ye
rindedir. Katmerli himaye yoktur, üç defa ver
gi vardır. Arzedeyim; efendim, Sait Azmi Bey 
arkadaşımızın dediği gibi 150 bin lirasından 100 
bin lirasını Sandal arkadaşıma temenni ederim, 
1 000 lira da Azmi Bey arkadaşımız alsın. Bu 
100 bin liranın baştan 2 500 lirası % 15, sonra 
gelen 5 000 lirası % 20 ilâ... Tasarıdeki tarife dâ
iresinde kademe kademe vergiye tâbi olacak. 
100 bin liranın 99 küsur bin lirasının vergisi 
% 40 a yakın tutar. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Vehbi Sandal ' in teklifi o 
değildir. 

FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz efendim, arzedeyim : Bankalarda 
bulunan para oraya kendiliğinden gelmemiştir. 
O paraları bankaya yatıranlar birçok külfet ve 
zahmet harcayarak, icabında zarar da ederek 
bankaya koymuşlardır. Uludağın ta başındaki 
karın bile kıymeti vardır. Keza Erciyas dağın
daki karın da bir kıymeti vardır ki, Turistler 
oralara her türlü tehlikeleri göze alarak çıkı
yorlar. Onun için bu paralar bankalara kendili
ğinden, yuvarlanarak gelmemiştir. Kurumlar 
hakkında Vehbi Sarıdal'm teklifi şudur; Ku
rumlar, vergi tarifesi kademesiyle vergiye tâbi 
olsun. Bu değil mi? Bu olduğuna göre mesele 
yoktur. 

Halbuki, bence komisyon teklifini kabul ede
cek olursak şu netice çıkar: Meselâ kurumda 
beş bin lira hissesi olan bir arkadaş aynı zaman
da beyannameye tâbidir. Bu beyannamede 15 
bin lira kazancı vardır. 15 bin lirada bu vatan
daş meselâ % 30 vergiye tâbi olduğunu kabul 
edersek kurumdan aldığı beş bin lira tarife 
neticesi % 40 vergi veriyor, dolayısiyle kade
me kademe veriyor. Beyannameye tâbi olan va
tandaş beyannameye girdiğinden ötürü üçüncü 
dâhil ediliyor. Onun için bu işleri derince tet
kik edelim, komisyon bu maddeyi geri alsın. 
Vehbi Sandal arkadaşımızın dediği tekniğe 
hakka ve adalete daha uygundur. Çünkü kade
me kademe verecektir. Mâruzâtım bü kadar
dır. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
Vehbi Sandal arkadaşımızın teklifini bende
niz şu şekilde anladım: Kurumlar Gelir Vergisi 
nispeti dâhilinde vergiye tâbi tutulsunlar ve 
fakat bu kurumlardan elde edilen kazançlar 
ortakları tarafından ayrıca şahsi Gelir Vergisi
ne tâbi tutulmasın. Bu şekilde mi efendim? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Evet. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz takriri bir 

kere daha okusunlar da Yüksek Heyet takrir 
hakkında tereddütte kalmasın, takririn mahiye
tine nüfuz etsin. 
(Vehbi Sandal ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu) 
CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Tekrar izah 

ediyorum bendeniz şu şekilde anladım; Sayın 
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Vehbi Sandal arkadaşımız takrirlerinde diyor- I 
lar k i : Kurumlar, Gelir Vergisi nispetleri dâhi
linde bir vergiye tâbi tutulsunlar ve kurum
lardan elde edilen kârlar ayrıca şahsi Gelir 
Vergisine tâbi tutulmasın. Yani, mükerrerlik ol
masın diyorlar. Böyle mi efendim? 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Evet böyle. 
OEMÎL ALEVLİ (Devamla) — Ayrıca, yine I 

sayın arkadaşımın deminki ifadelerinden ben 
şöyle bir mâna da çıkardım; Kurumlar Vergisi
ne tâbi olan kazanç üç defa vergiye tâbi tu
tuluyor, dediler. Halbuki bendeniz 2 defa tutu
luyor diye biliyorum. Bunu Sayın Komisyon ta
rafından tavzihini rica ederim. Ve böyle bir 
mükerrerlik var mıdır? 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Üç tesiri var
dır, nispeti artırıyor. 

OEMÎL ALEVLİ (Devamla) — Yani yüzde 
10 olarak bir kere Kurumlar Vergisine tâbi... 
Kurumdan elde edilen kazançlar şahsa intikal 
edince ayrıca şahsın gelirine ilâve edilerek 
tekrar Gelir Vergisine tâbi tutulacaktır. 

VEHBİ SAM DAL (Niğde) —Beyannameye 
konunca nispet de yükselir. 

CEMÎL ALEVLÎ (Devamla) — îşte zaten 
şahsa intikal edince şahıs beyannamesine kay
detmek mecburiyetinde olduğuna göre ikinci 
defa Gelir Vergisi ödemiş olacak, fakat ayrıca 
stopaj suretiyle % 15 falan diye bir şey kula
ğıma geldi. Yani bir üçüncü vergi daha mı? 
Bu iş mühimdir. 

Şunu da ilâve edeyim ki, Vehbi Sandal ar
kadaşımın teklifi çok yerinde bir tekliftir. 
memlekette şirketçilik hayatının inkişafı bakı
mından lâzım bir şeydir. 

MALÎYE MAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; Eğer 
Vehbi Sandal arkadaşımızın teklifi kabul edil
miş olursa buradaki Kurumlar Vergisinin hik
meti vücudu kalmaz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kalır. 
MALÎYE MAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Kalır mı, kalmazını? Bilmi
yorum. Fakat, Gelir Vergisi içinde Kurumlar 
Vergisinin hikmeti vücudu kalmaz. Yine Vehbi 
Sandal arkadaşımızın teklifi kabul buyurulur-
sa küçük iratlar, büyük iratlar, Sait Azmi ar
kadaşımın belagatla ifade ettiği şekilde, büyük 
küçük bütün iratları aynı nispette vergiye tâbi I 
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tutmak lâzımgelecektir. O takdirde Kurumlar 
Vergisini kaldıralım, Gelir Vergisiyle iktifa 
edelim. Çünkü hikmeti vücudu kalmıyor. Na
sıl bu fikre sahip olduklarını şahsan kavrıya-
madım. 

Cemil Alevli arkadaşımın da endişelerine 
mahal yoktur. Kurumlarda stopaj yapılması 
teknik bakımdan bir zarurettir. Üçlü bir vergi 
meselesi katiyen mevzuubahis değildir. 

CEMÎL ALEVLÎ (Gazianteb) — Ne olacak
tır, yapılan bu ıstopajla? 

MALÎYE MAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Tevkif edilen vergi % 15 
tir. Bu Gelir Vergisinden indirilecektir. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Kurum, 
yüz bin lira kazandı. Bundan % 15 alınacak 
mıdır? 

MALÎYE BAKANİ ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Almıyacağız. % 15 i tevkii; 
edeceğiz ve bunu şahsın Gelir Vergisine mahsup 
edeceğiz. Efendim; üçlü vergi yoktur. O % 15 

tevkif suretiyle kurumlar haricinde alman ver
gi, tamamen bizim vergi tahsilatımız bakımın
dan teknik bir meseledir. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — % 10 ver
gisini tenzil ettik, geriye 90 kalıyor. Bundan da 
%15 kesecek. Etti mi, ikinci vergi. (Gürültü
ler) Efendim;, müsaade buyurun. Ben bunu 
kendim anlamalıyım ki, müntehiplerime de izah 
imkânını bulayım. Bana sen 30 senelik tüccar
sın, nasıl oldu da bunu kabul ettin derlerse, 
ben ne cevap vereceğim? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Hakkınız var, buyurun din
liyorum. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Şimdi ikin
ci vergi oldu. Şimdi 17 bin lira, beyannameli 
mükellef bir vatandaş, beş bin lira için müsait 
şartlarla vergi verecek, etti mi üç? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Vergiden tarh edeceğiz. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — 1 500 den 
şey edeceğiz.... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söz vereyim. 
Vehbi Sandal buyurun. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, me

sele açık. Kurumlarda Gelir Vergisine kabul et
tiğimiz esas tarifeye benzer bir tarife dâhilinde 
Kurumlar Vergisi alındıktan sonra artık or
taklardan başka bir vergi istemiydim diyoruz. 
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Tasarıya göre kurumlardan % 10 vergi ala

cağız. Bundan sonra bakiye k*alan hasılattan 
her şerikin kendisine isabet eden miktar için 
nekadar Gelir Vergisi alınması lâzımgeliyorsa 
şirket bunu kesecek bakiyesini ortağa verecek. 
Fakat bu ortak şirketten elde ettiği kazancını 
beyanında gösterecektir. Demin Faik Yılmazi-
pek arkadaşımızın dedikleri gibi, 17 bin lira ka
zancı olan bir kimsenin, vergi nispeti % 30 iken 
o kimse beş bin lira da şirketten elde ederse, 
22 500 liranın vergi nispeti % 30 olacaktır. Bu 
yüksek nispet ile vergilendirilecektir. Meselenin 
teknik bakımdan halledilmesi şüphesiz lâzım
dır. Bu hususta küçük irat sahiplerinin muta
zarrır edilmemesi için lüzumlu hükümler vaz'-
edilebilir. Eğer Kamutay bu şekli kabul eder 
de madde komisyona iade edilirse bu mesele 
etraflı şekilde görüşülebilir. Bu teklifin kabulü 
Kurumlar Vergisini ortadan kaldırmıyor. Ku
rumlar Vergisi Kanununun kurumlara taallûk 
eden özel hükümleri de mevcuttur. Gelir Ver
gisi Kanununda kurumlar için özel hükümler 
yoktur. Binaenaleyh Kurumlar Vergisi Kanunu 
adiyle bir kanun elbette yapacağız, burada yal
nız Kurumlar Vergisi nispetinin % 10 yerine 
Gelir Vergisindeki nispetler olmasını istiyoruz, 
bir defa bu ciheti komisyon düşünsün diyoruz 
ve komisyonun bunu düşünmesinde hayrı mahz 
vardır, diyoruz. 

CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
çok çıktım affmızı istirham ederim. 

Bu mevzu oldukça mühim bir mevzudur. Şim
di bir vaziyet daha hâsıl oluyor, evvelce bendeniz 
bunun farkında değildim. Şimdi de ecnebi şirket
lerin durumu bahis mevzuudur. 

Bu tasarıya göre Kurumlar Vergisi olarak 
her şirket % 10 ödiyeceğine göre şimdi bir ec
nebi şirket tasavvur edelim ki, hissedarları bu
rada değildir. Fakat şirket burada çalışıyor. Ve 
yalnız % 10 Kurumlar Vergisinden , başka bir-
şey ödemiyor. Aynı işi yapan başka bir Türk mü
essesesi % 10 Kurumlar Vergisi ödediği gibi ay
rıca da Gelir Vergisi ödüyor. Burada bir muvaze
nesizlik husule geliyor. Hem İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile hususi teşekküllerin eşit muamele 
görmemesi bakımından, hem de Vehbi Sandal ar
kadaşımızın şu teklifi bakımından: Hakikaten bu 
maddeyi komisyona verir, bir defa daha gözden 
geçirilirse çok yerinde olur kanaatindeyim. Ace
leye getirip de olduğu gibi kabul etmiyelim. 
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I BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, bir kurumun 100 bin lira kazandığını 
farzedelim. Birinci vergi olarak ödenecek 10 
bin lirası Kurum Vergisi olarak çıkınca geriye 
90 bin kalıyor. Bilfarz - 8 - 10 - hissedar var. 
Bu hissedarlara hisselerini verirken bu hisse
darlardan birisi 7 000 lira alıyor, bundan ikin
ci vergi olarak % 15 kesiyor muyuz? Ett i mi 
ikinci bir vergi? 7 000 liranın % 15 i 1050 lira
dır, bunu alanı beyannameli bir mükellef far-
zediniz, bugün beyanname vermiyen 286 bin ki
şinin tahmine göre 150 bini daha beyannameye 
doğru kayacaktır, bugün gördüğünüz çarşı pa
zar esnafının aşağı yukarı % 80 i beyannameye 
tâbi olacaktır, binaenaleyh bir vatandaş 7 000 
liranın 1050 lirasını kurum hissedarı olduğu 
için vergi olarak veriyor, kendisine 5 950 lira 
kalıyor. 17 bin lira da kendi hususi müessese
sinde kazandığım farzedelim, 7 000 i de buna 
ilâve edelim, 24 bin lira eder. Bunun 1050 sini 
kurumun Gelir Vergisi olarak çıkarıyoruz. Ge
risi 22 950 kalıyor. O 17 000 den âzami tarife 
% 25 iken yedi binin 17 bine ilâvesi ile tarife 
yüzde 35 e çıkıyor. Bu suretle hem Kurum Ver
gisini, hem kurumun Gelir Vergisini, ki beyan
nameli vergiden çıkarılacaktır. Ve hem de 
üçüncü defa olarak tarifeyi artırmak suretiy
le beyannamede Gelir Vergisi veriyor. Bunun 
neresi mükerrer vergi değil? 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Efendim yanlış 
hesap. 

FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Ben de 
muhasibim. Üç defa vergi almıyor. Mükellef 
âmme hizmeti gören Hükümetin masrafına işı-
tirak etsin. Tüccarın kazancını emniyete almak 
için, Hükümetin birçok teşkilâtı ve masrafı var
dır, o masraflara iştirak etsin. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için % 6 çok 
farktır, normal ticarette % 6 kârı vermezler. 
Bugün şahsi bir müesseseye % 3 bir faikıyet 

I veriniz, bu % 3 faikiyet karşısındaki İktisadi 
Devlet Teşekkülünü devirir. 

Bunun en canlı bir misalini vereyim; Devlet 
tahvil çıkarıyor % 6 faiz veriyor, bunun tama
mı kendisine geçmiyor, bankalara matbaalara 
masraf veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor, ne
tice itibariyle eline % 4,5 ya kalıyor, ya kal-

I mıyor. Devlet % 4,5 faizle milletten istikrazda 
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bulunuyor. Beri taraftan da İktisadi Teşekkül
ler diğerlerine nazaran % G prim veriyor. Ben
ce bu ticaret usulü ile kabili telif değildir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL — Ben izahatımı verdim. 
BAŞKAN — O halde şimdi söz sırasiyle; 
Sait Azmi, 
Mazhar Germen, 
Hüseyin Ulusoy, 
Ali Rıza Işı r indi r. Şimdi söz Sait Azmi Fey-

zioğlu'nun. ,-
SAİT AZMİ FUYZİOUld' (Kayseri) — 

1] fendini, mevzu etrafında anlaşamadığını izi zan
nediyorum. Bir Kurum farz edelim ki yüz bin 
veya iki yüz bin lira para kazanmıştır. Vehbi 
Sandal arkadaşımız dediler ki; yüz bin liranın 
Gelir Yergisine tâbi olduğu nispet % 35 dir. 
% 35 nispeti üzerinden bunu vergiye tâbi tuta
lım. Bakiye ne kalıyorsa kurumun ortaklarına 
tevzi edelim. Ortakların hepsinin hissesine düşen 
kâr nispeti aynı değildir. Bunun içinde elli bin 
lira alacak adam da vardır, elli lira alacak adam 
da vardır. Elli lira alacak adamın kârını % 35 
vergiye tâbi tutacağız, 17,5 lira vergi kesilecek 
32,5 lira alacaktır, 100 lira düşen adam 65 
lira alacak, bin lira alacak adamın 350 lirasını 
vergi diye alacağız, eline 650 lira vereceğiz. 50 
lira kazanan adamdan 17,5 lira 100 lira kazanan
dan 35 lira, 1000 lira kazanandan 350 lira vergi 
almak adalet midir? Değildir elbette. Vehbi Sa
ndal arkadaşımızın fikrine gittiğimiz takdirde 
doğrudan doğruya bu netice tevellüt edecektir. 
Şimdi, 50 bin lira kazanan adam kendi vergisini 
biraz da noksan verecek. Gelir Vergisine nazaran 
himaye olacaktır. Bunu biribirinden tamamiylo 
tefrik etmek mecburiyetindeyiz. Bir de vergi mü
kerrerliğinden bahsediliyor burada mükerrerlik 
de yoktur kurum, kurumlar vergisi olarak % 10 
verecek, emek sahibinin almteri ile kazandığı pa
ra ile hic.bir mesaisi sebketmeden gelen kâr ara
sında fark olduğunu Gelir Vergisi Kanununu 
kabul ederken prensip olarak kabul etmiş bulu
nuyor, Büyük Meclis % 10 çalışılmadan gelen 
kârdan alman vergidir. Tediye sırasında % 15 
kesilecektir, fakat verilen bu % 15 gelir beyan
namesine göre tahakkuk edecek vergiden mahsup 
edilecektir. Mükellef beyannamesi üzerinden tâbi 
olacağı vergiyi ödiyecek fakat kurum tarafından 
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kazancının tesviyesi sırasında kesilen vergi Ilım
dan tenzil edilecektir. Mükerrerlik yoktur. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Kurum 
tarafından vergisi kesildikten sonra beyanname
sine konacak ve yeni matrah üzerinden daha faz
la nispette vergi ödiyeecktir. Bunun da açıklan
masını rica ederim. 

SAİT AZMİ FEVZİOĞLU (Kayseri) — 
Faik Beyefendi, Komisyonda bendenizle beraber 
zati âliniz de çalıştınız ve her toplantıda da bu
lundunuz, bunların uzun uzadıya hesapları ve 
münakaşaları yapıldı. Pekâlâ biliriz, beyanname
sini veren bir mükellef kurumdan aldığı kârı 
gösterecektir, bu diğer gelirleriyle birleştirile
cektir ve vergiye tâbi tutulacaktır. Kurumdan 
aldığı kâr için ne vergi vernıişse onu da göstere
cek, bu tahakkuk edecek vergisinde mahsup edi
lecektir. Bunun mükerrerliği yoktur. Yalnız tah
sili kolaylaştıracaktır. Bir faydasıda şu oluyor : 
Beyannameye tâbi olmıyan mükellef vergiden 
kurtulanııyacaklir. 10 bin lira almışsam bunun 
için 1500 lira kesilmiştir. Eğer verdiğim beyan
nameye fazla vergi tarh. edilmiş ise 1500 lira ten
zil edilecektir. Bunun mükerrerliği nerede 1 Ben 
alnımın teriyle çalışayım, vücudumu yıpratayım, 
falan beyefendi hazretleri, filân bankanın aksi-
yoneri olsun, evinde otursun, çubuğunu yaksın 
fakat o da benim kadar vergi versin. Bunun ada
let neresinde ? Yüzbin lira kazanan elbetteki beş 
on kuruş fazla vergi vermelidir. Bu, gayet âdil 
birşeydir. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — İşe 
bir de doktor karışırsa belki işin halli kolayla
şır. 

Arkadaşlar, ben zannediyorum ki, iki nokta
yı prensip olarak kafamızda kararlaştı rırsak dâ
vanın geri tarafını halletmek kolay olur. Be
nim anlayışıma göre, birisi Kurumlar Vergisi 
diye verdiğimiz, Kazanç Vergisinden başka ola
rak ister Gelir Vergisi, ister namı aharla ka
zanılan bir servetten, bir paradan bir vergi ver
mek meselesi, bir de ayrıca kurum olarak çalı
şan müesseselerden, sermaye şirketlerinden ayrı
ca bir vergi alıp almamak noktasında mutabık 
mıyız, değil miyiz? Bir defa bunu halletmek lâ
zım. Eğer kazançtan vergi almak kâfidir, ay
rıca Kurum Vergisine lüzum yoktur, diyorsa
nız bu madelerle meşgul olmaya lüzum kalmaz. 
Heyeti umumiyesini kabul edip maddelerin mü
zakeresine geçtikten sonra artık Kurum mev-
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cudiyetine sebep kalmadı diye bir iddia pek 
yerinde olmaz. 

Şimdi bu suretle şuraya vâsıl olmak iste
rim. Bunu konuşurken mükerrerlik mevzuuna 
da temas etmiş olacağını. Kurum Vergisi olarak 
c/o 10 kestikten sonra kalacak üzerinden de 
% 15 i kesilecek ve o suretle hissesine düşen 
kazancı alıp, beyannamesinde diğer başka ge
lirleri varsa onunla birleştirecek ve bu suretle 
de üçüncü defa vergi verecektir, diyorlar. 
Hakikaten zahiri görünüş budur. Demin hal
letmek istediğim prensipe dayanarak bunu tah
lil edecek olursak bunun iç yüzü böyle değildir. 
Benim bir apartmanını vardır, ayrıca başkaca 
da bir gelirim vardır. Apartmanın ve ayrıca 
geliri olan insan olarak nasıl birleştireceği? 
sel arkadaşımızın verdikleri izahata göre iki 

Apartman için Müsakkafat Yergisini verdik
ten sonra bakiyesini diğer gelirleri ile birleştire
rek o zaman Müsakkafat Vergisinden kalan ba
kiyeyi beyannamesine soktuğu zaman Gelir Ver
gisine muhatapsa, doğrudur, verecektir. Bu nok-
ııai nazar elbette üçüncü defa verdiği şeklinde 
gözükür, ama hakikatte öyle değildir; çünkü 
Kurum Vergisini ayrıca vermekle mükellef kim
seler diğer iratlarını birleştirmekle mükelleftir. 
Ticaret ve aka ar sahibi olanlardan farkı yoktur. 

Kurum Vergisinin ihdasını ayrıca kabul et
mişiz, vereceğiz. Bir kimse Kurum Vergisinden 
başka Vergiye tâbi bir geliri yoktur, beyanna
meye tâbi değildir. Kazandığı para da hayat 
seviyesi haddinden dundur, demek ki, hiç bir 
vergi vernıiyecektir. Yalnız 5 - 10 lira Kurum 
Vergisi verecektir. 

Beş lira ile, on beş lira ile bir şirkete hissedar 
olan kimse elbet, başka geliri yoksa ikinci bir 
defa daha vergi vernıiyecektir. Bunun ayrıca ne 
beyanname vermeye, ne de Gelir Vergisine tâbi 
olmıyacağı aşikârdır. Eğer başka geliri varsa el
bet Gelir Vergisi verecektir. Demek ki biz Kurum
lar Vergisini kazançtan mütevellit neticelerden 
toplamlardan da ayrı olarak, bir Kurumlar Ver
gisi olarak kabul etmişsek, bunu elbet verecek
tir. Bunun dışına çıkılamaz. Falan şirkette iki 
tane hisse senedi vardır. Kurumlar Vergisi vere
cektir. Prensip budur, Gelir Vergisinde kabul et
tiğimiz esas budur. 

Bu iş böyle olunca; ben zannediyorum ki, ge
niş ve açık anlatıyorum gibi geliyor, bilmiyorum 
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1 müphem yeri kalıyor m u l Kalmadı gibi konuşu

yorum. 
Ondan sonra arkadaşlarımın nispet meselesin-

I deki ifadelerine temas etmek isterim. Hakikaten, 
dedikleri gibi bu prensipi kabul ediyorsak, Emek 
Vergisi ile doğrudan doğruya diğer kazançlar-
daki vergi nispetlerini ayrı bir mahiyette telâkki 
ederek ayırmayı prensip olarak kabul etmişsek 
hakikaten sırf elinde nakit olarak bulunan para
sını, bana bir dostumun teklif ettiği gibi, sen ora
daki malından % 6 kazanmıyorsun oradaki malını 
sat parasını benim şirketime ver, sana % 12 fa
iz vereyim, bunun gibi ne şirketin riskine karışa
cağım, ne şirketin mesaisi ile kafamı yoracağım, 
bana % 12 faiz verecek. Ben bu şirkette ne ak
tüel bir adam olarak ne de iş sahibi olarak bir 
mesai sarf edecek değilim. Yalınız sene sonunda 
muayyen miktardaki paramın muayyen faizini 
alacağım. Şimdi bunu, emeğini, hayatını sarf ede
cek, riske iştirak edecek olan diğeri ile bir tutmı-
yalım. Bir şirketin eshamını satın alıyor. Ondan 
sonraki kazancında emeği yoktur. Evvelce parayı 
kazandğım zaman fazla emek sarfetmiştim. Bunu 
şirkete verdikten sonra idaresinden mesul değilim, 
bir emeğim geçmiyor. 

Emek işine Adato arkadaşım da temas ettiler. 
I Bu kabil insanlar meselâ doktor muayenehanele-

rine iki ay gelıııeseler on para kazanamazlar, ama 
bir ticarethane sahibi seyahata da çksa, hasta da 
olsa ticarethanesi açıktır, bir muhasebeci ve kâ
tiple işini devam ettirebilir. İkisini bir, tutmayın 
dememizin sebebi budur. Bunun kabulü veya red
di ayrı bir dâvadır. Prensip olarak kabul ediyor
sanız bunu da birer birer kabul etmek mecburi
yetindesiniz. Günkü alt tarafında emekle para 
arasındaki adaleti gözetmiş oluyorsunuz. Yani 
nispet meselesine taraftar değilim. 100 000, 
150 000 lira kazanç nispeti dairesinde vergi ödi-
yeeektir. Bunun için de 10 - 20 lira ile iştirak 
etmiş olan insanlar da kendi hisselerine düşen 
vergiyi vereceklerdir. Şirketin umumi kazancı 
vergiye tâbi olacaktır. 

150 bin lira kazanmış, r/( 22.5 tan ödediği 
vergiye 15 lira ile iştirak etmiş olacaktır. 

Arkadaşlarım, nispet bu bakımdan küçük 
kazanç erbabının lehinde değildir, aleyhinde de-
dikeleri doğrudur. 

Bir üçüncü noktai nazar vardır, bendeniz de 
o noktai nazara iltihak ediyorum. Diyor ki, Veh-

| bi Sandal 100 bin lira, 150 bin lira kazancı Ge-
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İir Vergisindeki nispetler dâhilinde bir nispi 
vergiye tâbi tutalım, faraza % 7,5 tan 100 bin 
liranın vergisini alalım, ondan sonra bu şerik
lere taksim edilsin ve başka bir vergiye daha 
tâbi olmasın diyorlar. Böyle anladım. Böyle ise 
o takdirde dedikleri gibi ya kurum, ya Gelir 
Vergisine lüzum yok gibi bir vaziyet hâsıl olu
yor. Çünkü kazancından Kurum Vergisi verilir
ken hakikatta Gelir Vergisi verilmiş oluyor. 
Halbuki prensip olarak ayrı bir Kurum Vergisi 
almak lâzımdır, prensipini kabul etmiş isek, 
ovakit Kurum Vergisi almıyacağız. Velevki al
dığı para 17 bin ve 20 bin lira gibi Gelir Vergi
sinin muaf tuttuğu hudutların çok dışında olsa 
dahi. Toplama girmiyecek ve ayrı bir vergi ver-
miyecektir. Gelir Vergisinde kabul ettiğimiz 
prensiplere aykırı olur, doğru olmaz. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

Vehbi Sarıdal'm teklifini, kabul ettiğimiz birin
ci madde metnine aykırı buluyorum. Birinci 
maddeyi okuyorum: 

«Aşağıda yazılı tüzel kişilerin kazançları 
Kurumlar Vergisine tâbidir.» 

Bizim tereddüdümüz, teşekkül etmiş bir şir
ketin, teşekkül etmiş bir kurumun, şah
siyeti hükmiyesi ile o kuruma üye olan, or
tak olan kişilerin hususi hüviyetini birbirine 
karıştırmamızdan doğuyor. Eğer biz birinci 
madde ile şirketlerin şahsiyeti kükmiyesini, hiç 
ortakları nazara almadan bir vergiye tâbi tut
mak prensipini kabul etmiş isek bunun tabiî ne
ticesi olarak Gelir Vergisindeki ufak tefek ak
saklıklar gayet tabiîdir. Bu, gayrikabili içtinap
tır. 

Bir şirketi, bir kurumu ortaklardan büsbü
tün tecrit ederek onun şahsiyeti hükmiyesini 
bir vergiye tâbi tutacak mıyız, tutmıyacak mı
yız meselesidir. Bunu birinci maddede kabul 
ettik. Birinci maddede kabul edince kalıyor 
ikinci kısım; o kurumlardan elde edilen gelirler 
ortaklara dağılınca, ortakların bünyesi içinde 
ne muamele görecektir? O da Gelir Vergisinde 
tesbit edilmiştir. Yani orada kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh bence birinci maddede şirketlerin 
şahsiyeti hükmiyesine bir vergi tarhetmek hük
mü kabul edilince, Sayın Vehbi Sandal arkada
şımızın teklifi, bu hükmün büsbütün aykırı bir 
neticesi olur. Ozaman da yalnız Gelir Vergisine 
ait nispetlere tâbi tutup bir Kurum Vergisi al-
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mamayı, yani kabul ettiğimiz birinci maddeyi 
hükmü itibariyle nakzetmiş oluruz. Kanaatim 
budur. * 

ALİ RIZA İŞİL (Trabzon) —Efendim, ben
deniz de arkadaşım Hüseyin riusoy gibi daha 
ziyade Kurumlar Yergisi alınsın mı, alınmasın 
mı? Prensipi üzerinde duracağım. Çünkü bura
da nispeti fazlalaştıran Kurumlar Vergisidir. 
Vaktiyle bunu komisyonda görüşürken birçok 
hesaplarla şahsi faaliyet halinde tahassül eden 
gelirlere sermaye şirketlerine sermaye yatır
mak suretiyle alman gelir arasındaki nispette 
bir müsavatsızlık olmaması için uzun uzadıya 
münakaşa etmiştik. 

Arkadaşımızın teklifin]en bendenizin anla
dığıma göre 100 000 lira kazanmış bir şirketin 
bu kârını ortaklarına tevzi etmeden müterak
ki nispette vergilendirdikten sonra ortaklarına 
tevzi etmesidir. Eğer böyle bir muamele ya
pılırsa ve bu şekilde vergi verildikten sonra 
ortaklara tevzi edilirse 60 bin lira alan bir şah
sa. c/( .'>!">, I! bin lira alan şahsa d;< % -?r> nis
petinde vergi yüklenmiş hu, doğrudan doğruya 
küçük irat sahiplerinin aleyhine olup Gelir 
Vergisi sistemine uygun bir şey olmaz. Esas 
itibariyi-.» menk-\\ scmaye iradı ol m her lıaııyi 
bir mükellef mutlak surette 2 500 liranın üs
tünde bir irat için beyanname vermek mecbu
riyetindedir. Earzedelim ki, bir şahıs anonim 
bir şirketten aksiyoner alarak 100 bin lira alı
yor Bu 100 bin lira, şirketin bütün gelirleri 
meyanmda r/c 1.0 Kurumlar Vergisine tâbi ola
caktır. Geri kalan 90 bin lira şirket tarafından 
kendisine ödendiği zaman bundan % 15 ver
gi kesilecektir. Mükellef bu paranın sene ni
hayetinde varsa diğer gelirleriyle birlikte yok
sa yalnız bu gelir için bir beyanname vere
cektir. Beyannameyi verdiği zaman Gelir Ver
gisi esasına göre bunun müterakki nispette 
vergisini hesaplıyacaktır. Bu şekilde benim yap
tığım hesaba göre 30 500 lira tutmaktadır. 
o0 500 lira olan bu vergiyi öderken vaktiyle 
şirketin kendisine bu parayı ödediği zaman kes
tiği % 15 i mahsup edecektir. Binaenaleyh bu 
şekil isterse sermayesini bir şirkette çalıştırsın, 
isterse şahsi işinde kullansın; aradaki fazlalık 
% 5,50 tutmaktadır. Bendeniz bunu muhtelif 
misallerle hesapladım; aşağı yukarı böyle bul
dum. 

Tzin verirseniz bir adha tekrarlayayım. 100 
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bin lira geliri olan 10 bin lira Kurumlar Ver
gisi verecek, geriye 90 bin lira kalıyor. Bunun 
müterakki nispette vergis^ 30 500 lira ediyor. 
Verdiği on bin lira Kurumlar Vergisi ile birlik
te 4ü 500 lira tutmaktadır. Halbuki 100 bin li
rayı şahsi işinde kazanan 35 bin lira verecek
tir; aradaki fark 5 500 lira olup % 5,50 tutar. 
200 bin lira için hesapladım. Aradaki fark % 
6,50 tutuyor. Binaenaleyh bu fark Kurumlar 
Vergisinden olup mükerrerlik yoktur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin görüşülmesi kâfidir. Oya konul

masını arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

A. R. Yüregir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Şimdi diğer önergeleri okutujrorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi için kabul olunan vergi nis

petlerinin Kurumlar Vergisi için de kabul edil
mesini ve 'bu verginin tahsilinden sonra ortak
lara düşen miktarlardan ayrıca vergi alınmama
sını ve 'bunun için komisyona verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
Veh'bi Sandal Şükrü Süer 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 35 yeri

ne 45 yazılmasını teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Adat o 

20 . TV . 1949 
Sayın Başkanlığa 

Kurumlar kazancından Kurum Vergisi ola
rak yüzde on ve mütebakisinden de Gelir Ver
gisi tarifesine tâbi tutulmasını ve beyannameye 
ithal edilmemesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sarıdal'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Reddolunmuştur. 

. 1Ö49 O : 2 
(îstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanlar.... Reddolunmuştur. 
(Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek'in öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanlar... Reddedildi. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Teklif yeri 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Kurumlar 

Vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesin
ce tarholunur. 

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

Tarhiyatın muhatabı 
YİRMİ YEDİNOt MADDE — Kurumlar 

Vergisi : 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tü

zel kişiliği namına; 
2. İktisadi âmme müesseselerinden, dernek

lere ve vakıflara, tesislere ait iktisadi işletme
lerden tüzel kişiliği haiz olmıyanlarm vergisi, 
bunların bağlı oldukları âmme tüzel kişileri, 
veya cemiyet veya vakıf veya tesis namına; 

3. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
ların vergisi bunlar namına Türkiye'deki mü

dür veya mümessilleri adına; 
Tarholunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur; maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler 
Madde kabul edilmiştir. 

Vergilendirme devresi 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Kurumlar 

Vergisinde, hesap devresi vergilendirme devre
sidir. Şu kadar ki, 22 nci madde gereğince veri
len beyannamelerle bildirilen kazançların ver
gilendirilmesinde, vergilendirme devresi yerine 
kazancın iktisap tarihi esas tutulur. 

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

Tarh zamanı 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Kurum

lar Vergisi, beyannamesinin vergi dairesine 
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verildiği günde, beyanname posta ile veya baş
ka ıbir vergi dairesi vasıtasyle gönderilmişse, 
tarftiyatı yapacak daireye geldiği tarihi takip 
eden üç gün içinde tarhedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etnıiyenler 
Madde kalbul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Tasfiye - Birleşme - Devir 

Tasfiye devresi 
OTUZUNCU MADDE — Her ne sebeple 

olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların 
vergilendirilmesinde hesap devresi yerine tasfi
ye devresi kaim olur. 

Tasfiye devresi, kurumun tasfiye haline gir
diği hesap devresinin başında başlar ve tasfiye
nin bittiği tarihe kadar devam eder. 

Tasfiye halinde bulunan kurumlar tasfiyenin 
ve üç yıldan fazla süren tasfiyelerde üçüncü 
yılın sonuna kadar beyanname vermezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur; maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasfiye beyannamesi 
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Tasfiye bitin

ce, tasfiye memurları tanzim ettikleri bilançonun 
veya nihai hesabın katileşmesinden itibaren on 
beş gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dai
resine bir tasfiye beyannamesi vermeye ve bu 
beyannamede tasfiye kârını göstermeye mecbur
durlar. 

Üç yıldan fazla süren faaliyetlerde, tasfiye 
memurları, yukarda yazılı beyannameden maada: 

1. Tasfiye devresinin başından itibaren 
üçüncü yılın sonuna kadar yapılan muamelelerin 
neticelerini; 

2. Bu müddetten sonra da, her yıl içinde 
yapılan muamelelerin neticelerini; 

Göstermek üzere ara beyannameleri verirler. 
Ara beyannameler 21 nci maddede yazılı müd

detler içinde kurumun bağlı olduğu vergi daire
sine verilir; şu kadar ki, bunlardan sonuncusu
nun verilmesi tasfiye beyannamesinden sonraya 
bırakılamaz. 

Bu madde mucibince verilecek olan beyanna
melere, bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve tasfi
ye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralarla 
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diğer kıymetlerin müfredatlı bir cetveli bağlanır. 
İşletme hesabı esasına göre defter tutanların 
beyannamelerine kâr vç zarar cetveli yerine bu 
hesabın hulâsası raptolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasfiye kârı 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Tasfiye ha

lindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârı
dır. 

Tasfiye kârı, tasfiyenin sonundaki servet de
ğeri ile tasfiye devresinin başındaki servet değeri 
arasındaki müspet farktır. 

Tasfiye kârı hesaplanırken : 
1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfi

ye esnasında avans olarak veya sair suretle yapı
lan her nevi ödemeler tasfiyenin sonundaki ser
vet değerine; 

2. Mevcut seı-mayeye zamimeten ortaklar 
veya, sahipler tarafından yapılan ödemeler ile 
tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna 
edilmiş bulunan kazanç ve iratlar tasfiye devre
sinin başındaki servet değerine ilâve olunur. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutanla
rın tasfiye kârı, tasfiye devresi zarfında elde 
edilen hasılat ile yapılan masraflar arasındaki 
farktan tasfiye devresinin başındaki emtia mev
cudunun değeri çıkarıldıktan sonra kalan mik
tardır. 

Bu madde hükmüne göre tasfiye kârnım he
saplanması sırasında, 14 ııcü ve 15 nci mad
delerin hükümleri de ayrıca nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Servet değeri 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye dev

resinin başındaki servet değeri, kurumun tasfiye 
haline girdiği hesap devresi başındaki bilanço
sunda görülen öz sermayesidir. Aşağıda yazılı 
olanların dışında kalan her nevi ihtiyatlarla da
ğıtılmamış kazançlar bu sermayeye dâhildir : 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar Temettü ve Kazanç vergilerinden istisna edi
lerek ayrılmış olan ihtiyat akçaları ve banka za
rar karşılıkları (Sonradan Kurumlar Vergisine 
tâbi tutulan ihtiyat akçaları ve banka zarar karşı-
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lıkları öz sermayeye dâhildir); 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her 
türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta 
şirketlerinin teknik ihtiyatları; 

3. Hissedar veya sahip olmıyan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı; 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, sa
tılan, devredilen veya kurum sahibine iade olu
nan kıymetler, Vergi Usul Kanununun hüküm
lerine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya 
iadenin yapıldığı günün emsal bedeli ile değer
lenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiye 

memurları kurumun tahakkuk etmiş vergilerini, 
ara beyannamelerine ve tasfiye beyannamesine 
göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut bu 
vergilerle diğer itirazh tarlıiyat için karşılık 
ayırmadan, İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı 
maddesinin 6 ncı sırasında yazılı alacaklılara 
ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamzlar. 

Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamla-
rmdan ve vergi cezalarından şahsan ve mütesel-
silen sorumlu olurlar. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince öde
dikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiyeden 
hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa ve
ya ortakların tasfiye payları vergileri karşılamıya 
yetmezse, alacaklarını tamamen veya kısmen tah
sil eden alacaklılarına rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmuştur. 

Tasfiye muamelelerinin tetkiki 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Tasfiye be

yannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye me
murları muamelelerinin vergi bakımından tet
kik edilmesini bir talepname ile isterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç 
bir ay içinde vergi tetkiklerine başlanarak aralık
sız devam olunur. 

Vergi tetkiklerinin bitmesini takibeden on 
beş gün içinde vergi dairesi neticeyi tasfiye me
murlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurum
dan aranan vergilerin neticesi alınıncaya kadar 
tasfiye memurlarının 34 ncü maddede yazılı so
rumluluğu devam eder. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

3'enler... Kabul olunmuştur. 

Birleşme 
OTUZ ALTINCI MADDE — Bir veya bir

kaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, bir
leşme sebebiyle infisah eden kuramlar bakı
mından tasfiye hükmündedir. Aneak, birleşme
de tasfiye kararı yerine birleşme kararı vergiye 
matrah olur. 

Tasfiye kârının tesbiti hakkındaki hüküm
ler birleşme kârının tesbitinde de caridir. Şu 
farkla ki, münfesih kurumun veya kurumların 
ortaklarına veya sahiplerine birleşilen kurum 
tarafından doğrudan doğruya veya vasıta ile 
verilen kıymetler, kurumun tasfiyesi halinde 
ortaklara dağıtılan kıymetler yerine geçer. 

Birleşen kurumdan alman kıymetler Vergi 
Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerle
nir. 

34 ve 35 nci maddelere göre tasfiye memur
larına düşen sorum ve ödevler, birleşme halin
de, birleşilen kuruma terettüp eder. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 
(İzmir) — Maddenin 4 ncü satırında (kararı) 
kelimesi (Kârı) olacaktır, bir de (Birleşme ka
rarı) (Birleşme kârı) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de bu tashihle kabul olunmuştur. 

Devir 
Devir halinde vergilendirme 

OTUZ YEDÎNCt MADDE — Aşağıda yazılı 
şartlar dâhilinde vâki olan birleşmeler devir 
hükmündedir : 

1. Birleşme neticesinde infisah eden kurum 
ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezle
ri Türkiye 'de bulunacaktır; 

2. Münfesih Kurum devir tarihindeki bi
lanço kıymetlerini birleşilen (Devralan) kuru
ma kül halinde devralacak ve aynen bilançosu
na geçirecektir; 

3. Birleşilen kurum münfesih kurumun or
taklarına veya sahiplerine devraldığı servet nis
petinde hisse verecektir. 

Kurumların yukarıki şartlar dâhilinde şekil 
değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyoriim. 
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Kabul edenler.. Etmiy enler.. Madde kabul olun
muştur. 

Devir bilançosu ve devir beyannamesi 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Devirlerde, 

aşağıdaki şartlara riayet edildiği takdirde, mün
fesih kurumun sadece devri tarihine kadar elde 
ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğru
ya birleşmeden doğan kârlar hesaplanamaz ve 
vergilendirilemez: 

1. Münfesih kurum ile birleşilen kurum müş
tereken imzalıyacaklan bir devir beyannamesini 
birleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde 
münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi daire
sine verecekler ve bu beyannameye devir bilan
çosunu bağlıyacaklardır; 

2. Birleşilen kurum münfesih kurumun ta
hakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarım ödiye-
ceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini 
devir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile 
taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal me
muru bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca 
teminat istiyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 38 nci 
maddeye göre, devir tarihine kadar olan kazan
cın vergilendirilmesi için, devir bilançosu ve 
kâr ve zarar cetveli münfesih kurum tarafın
dan bir beyannameye bağlanır ve bu beyanna
me devir tarihinden itibaren 15 gün içinde ver
gi dairesine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

Üçüncü kısım 
Verginin ödenmesi 

Ödeme müddeti 
KIRKINCI MADDE — Kurumlar Vergisi 

Mayıs, ayında, hesap devreleri veya beyanna
me verme müddetleri Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunan mükellefler için beyannamenin ve
rildiği tarihin tesadüf ettiği ayı takip eden ay 
içinde ödenir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 
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Hususi ödeme müddetleri 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — 22 nci maddede 
yazılı hallerde vergi, beyanname verme müdde
ti içinde ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasfiye, birleşme ve devir halinde ödeme 
KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Tasfiye ve bir

leşme halinde tasfiye edilen veya birleşen ku
rumlar namına tasfiye veya birleşme kârı üze
rinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya bir
leşme beyannamesini verme müddeti içinde ver
gi dairesine yatırılır. 

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu 
kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vâde
leri gelmemiş bulunan vergileri de aynı müd
det içinde ödenir. 

38 nci maddenin hükmü dâhilinde vukuage-
len devirlerde, münfesih kurum namına tahak
kuk eden vergiler 40 ncı maddede yazılı müd
detlerde birleşilen kurumdan alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mah
subu 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı mem
leketlerde elde edilerek Türkiye'de umumi ne
tice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan 
mahallinde ödenen benzeri vergiler Türkiye'de 
tarh olunan Kurumlar Vergisinden indirilebilir. 
Ancak : 

1. İndirilecek miktar, yabancı memleket
lerde elde edilen kazançlara, bu kanunun 25 nci 
maddesinde yazılı nispetlerin tatbikiyle bulu
nacak miktardan fazla olamaz. 

2. Yabancı memleketlerde vergi ödendiği 
yetkili makamlardan alınarak mahallindeki 
Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa ma
hallinde Türk menfaatlerini koruyan memleke
tin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tas
dik olunan vesikalarla tevsik edilmedikçe, ya
bancı memleketin vergisi Türkiye'de tarh olu
nan vergiden indirilmez. 

Verginin tarhı sırasında yukarda yazılı in
dirmeye ait vesikalar henüz gelmiş değilse, ya
bancı memlekette ödenen veya ödenecek olan 
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vergi, 25 nci maddede yazılı nispeti aşmamak 
şartiyle, o memlekette cari olduğu bilmen nis
pet üzerinden hesaplanır ve tarhiyatm bu suret
le hesaplanan miktara isabet eden kısmı tecil 
olunur. Aranan vesikalar tarh tarihinden iti
baren en geç bir yıl zarfında vergi dairesine ib
raz edildiği takdirde bu vesikalarda yazılı ka
tı miktara göre tarhiyat düzeltilir. 

Mücbir sebepler olmaksızın vesikaların bu 
müddet zarfında ibraz edilmemesi halinde, te
cil hükmü kalkmış olur. Bundan sonra aynı dev
renin vergisi dolayısiyle yabancı memleketler
de ödenen benzeri vergiler tarhiyattan indiril
mez. 

Bu madde hükmünün tatbikmda, yabancı 
para ile ödenen vergilere, bunların taallûk etti
ği kazançların umumi netice hesaplarına intika
linde tatbik olunan kambiyo rayici tatbik olu
nur. 

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

Kesilen Vergilerinin, mahsubu 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Beyanna

mede gösterilen kazançların taallûk etttiği yıl 
içinde bu kazançlardan Gelir Vergisi Kanunu
nun seksen ikinci madesine göre kesilmiş olan 
vergiler beyaname üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisine mahsup edilir 

Mahsubu yapılan miktar Kurumlar Vergisin
den fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi da<-
iresince mükellefe bildirilir ve mükellefin te
bellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müraca-
ati üzerine kendisine ret ve iade olunur. Bir 
yıl içinde müracaat etmiyen mükelleflerin bu 
farktan doğan alacakları düşer. 

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

Kıyasen. tatbik olunacak Gelir Vergisi 
hükümleri 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunda sö
zü geçen « Kazanç veya iradın Türkiye'de elde, 
edilmesi » ve « Türkiye'de daimî mümessil bu
lundurulması » hususlarında Gelir Vergisi Ka
nununun 7 nci ve 8 nci maddelerinin hükümleri 
cari olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka-

. 1949 O : 2 
bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
KIRK ALTINCI MADDE — Gelir Vergisi 

Kanununun 108 nci maddesiyle yürürlükten kal
dırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uymıyan 
sair bütün hükümler de yürürlükten kaldırıl
mıştır, 

BAŞKAN — Madedyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Eski senelere ait vergiler 
GEÇÎOÎ MADDE 1. — 1950 takvim yılın

dan evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere 
ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler Kurumlar Vergisinin matrahından in
dirilemez. 2416 numaralı Kanun gereğince alı
nan Buhran Vergisi ile asgari mükellefiyet tar-
hiyatı bu hükümden hariçtir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Taahhüt işleri vergileri 
GSÇlCt MADDE 2. — Kaldırılan 2395 nu. 

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

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte ya
pılması halinde, umumi masraflar yıl içinde 
tahsil olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin 
nispeti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, is
ter avans ister katî mahiyette bulunsun, yapılan 
ödemelerden % 3,30 nispetinde vergi kesilmeye 
devam olunur. 

Bu vergiyi kesen daire ve müesseseler, bir ay 
içinde kestikleri vergileri ertesi ayın 20 nci gü
nü akşamına kadar muhtasar bir beyanname ile 
vergi dairesine bildirmeye ve aynı müddet için
de yatırmaya mecburdurlar. Bu fıkranın hükmü 
Umumi Bütçeye lâhil daire ve müesseselere tat
bik olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MÜNlR BlRSEL (izmir) — Geçici üçüncü 
madde Gelir Vergisinin geçici dördüncü maddesi 
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gibidir. Komisyona alınması lâzımgelen bir mad
dedir. 

BAŞKAN — Komisyona veriyoruz. 

Geçici emsal nispetleri 
GBÇICÎ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 

girdikten sonra yabancı ulaştiırma kurumlarının 
hasılatına tatbik olunacak ilk vasati emsal nis
peti iki yıl için tatbik olunur. 

Bu nispeti Maliye Bakanlığı kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
tesbit ve ilân eler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Öteki iki maddeyi kanunun geliminde arze-
deceğim. Gerçi vaktimiz vardır, fakat gündemde 
mevcut Gezginci işler Kanun tasarısını, 
Hükümet ve Komisyon yarın görüşülmesini arzu 
ediyorlar. 

Binaenaleyh yarın saat 15,30 da toplanma^ 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,17 

T. B. M. M. Basımevi 


