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Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/73)
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14 . 12 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
13 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu arz
ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı esaslar ve
en az geçim indirimi hadleri, 202 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesinin (c) bendi,
Aynı kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü gider hadleri ise, 265 sa
yılı Kanunla değiştirilen geçici 6 ncı maddesi,
Hükümleri uyarınca, 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren - tam tutarları ile - uygulanmaya başlana
caktır.
Her iki indirim hadlerinin yükseltilmiş şekilleriyle tatbiki halinde 1966 yılı bütçesinde 400 mil
yon lira civarında bir gelir kaybının husule geleceği hesaplanmıştır.
Kalkınma Plânının 1966 yılı iç. finansman kaynaklarının Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik ve
tesbiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek finansman ihtiyacının böyle bir hasılat kaybına taham
mülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 yılı finansmanının hesabında, dengenin sağlanabilmesi
için, bahis konusu geçici madde hükümlerinin yürürlük tarihlerinin ertelenmesi uygun görülmüş
ve bu maksadı teminen işbu tasarı hazırlanmıştır.
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Maliye Komisyonu raporu
18 .12. 1965

Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. : 1/73
Karar No. : 4
Yüksek Başkanlığa

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
13 . 12 . 1965 tariilhinıde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı Maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek
tasarı aynen kahu'l edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek
Bıaşkanlığa arz olunur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Ankana
Ahmet Ballı

Gaziantep
Naşit Sanca

Sözcü
Tekirdağ
Halil Başol

Giresun
Ali Köymen

Burdur
Faik Kırhaşlı
İmzada bulunamadı

Çankırı
Tahir Akman
İmzada bulunamadı

Çorum
Nejdet Yücer
İmzada bulunamadı

Urfa
Muhalifim
Bellice Boran

«Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı» na muhalefet gerekçesi :
En az geçim indirimi hadlerinin hir yıl daha ertelenmesi, ibütçe açığını kapatma yükünün yi
ne dar gelirli emekçi kütlelerin omuzlarına yüklenmesi demektir. Hükümetlin, Anayasanın öngör
düğü şekilde vatandaşın ödeme takatine göre ayarlanmış köklü bir vergi reformuna, özellikle
tarım gelirlerini vergileme yoluna gitmeyip böyle geçici ve genliş vatandaş kütlelerinin zararınla
olan tedbirlere başvurması hem Anayasanın ruhuna, hem de sosyal adalete aykırı bir davranıştır.
Bu sebeple tasarıya muhalifim.

Urfa
Behice Hatko

(Boran)

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/73
Karar No. : 2

21 . 12 . 1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
13 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 've 6 ncı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Komisyonu raporiyle (birlik
te Komisyonumuzla havale edilmekle, yetkili temsilciler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
edildi.
M. Mecl&i

(S. ıSayusı : 3)
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Tasan, 193 sayılı Gelir Yengisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri (hükümierihin
Mr yıl daha ertelenmesini temin maksadilyle hazırlanmış olup, Maliye Komisyonunca da aynen
kabul edilmiştir.
indirim hadlerinin tatbiki halimde 1966 yılı 'bütçesinde (400) milyon lira civarında (bir gelir
kaybının husule geleoeğii, Kalkınma plânının 1966 yılı iç finansman kaynaklarının Yüksek Plânla
ma Kurulunca tetkik ve tespiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek finansman ilhtilyacının T>öyle
bir hasılat kaybına tahammülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 yılı finansmanının hesaıbmda dengenin sağlanalbilmesi içiln baftıis konusu geçici madde 'hükümlerinin yürürlük tariıhlerd'riin ertelenmesi; 'gerekçenin tetkikinden ve yetkili temsilcilerden alınan tamamlayıcı Ibilgilerden
anlaşılmış olmakla tasarı esas itdfbariyle yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Maddelerin müzakeresi sırasında verilen bir önerge üzerine ertelemenin bütçe durumuna ve
kalkınma programına uygun olarak 1967 yılma kadar uzatılması teklif ve kabul edilmiş olduğun
dan 1 ve 2 nci maddeler nuna göre yeniden kaleme alınmak suretiyle, 3 ve 4 ncümaddeler ise ay
nen kahul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
kanlığa sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkanvekili
Erzincan
H. Atabeyli

Ankara
Muhlifim
/. Seçkin

Ankara
H. T. Toker

-

Yüksek Baş

Sözcü
Sakarya
N. Bayar

Kâtip
Sivas
G. Sakarya

Aydın
S. Bosna

Bolu
H. 1. Cop

Burâa
G. Külâhlı

Edirne
/. Ertem

Giresun
Söz hakkım, mahfuzdur.
K. Bosuter

Giresun
I. E. Kılıçoğlu
imzada bulunamadı

Gümüşane
S. Ö. San

istanbul
Muhalifim
S. Aren

izmir
M. Uyar

Kayseri
F. Koksal

Kütahya
M. Erez

Samsun
8. Kılıç

Trabzon
A. 1. Binicioğlu

Trabzon
A. R. Uzuner

M. Mecl&i

(S. Sayısı : 3)
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

MAL1YE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik srecici 5 ve 6 ncı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960
günlü ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 202 ısıayılı Ka
munun 63 ıncü maddesi ile de
ğiştirilen geçici 5 nci maddesi
nin (b) ve (c) bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.

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

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960
günlü ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 202 sayılı Kanunun
63 ncü maddesi ile değiştirilen
geçici 5 nci maddesinin (b) ve
(c) bendleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
b) 1966 ve 1967 takvim yıl
larında elde edilecek kazanç ve
iratlar (Götürü usulde tesbit
edilenler dâhil) ile 1966 ve 1967
takvim yıllarında elde edilecek
ücretlerin ve 1966 ve 1967 bütçe
yılları götürü ücretlerinin ver
gilendirilmesinde, bu kanunun
31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin
olunan esaslar nazara alınmak
suretiyle mükellef için günde 3,
ayda 90, yılda 1 080 lira; eş için
günde 2, ayda 60, yılda 720 lira,
her bir çocuk için günde 1, ay
da 30, yılda 360 lira en az geçim
indirimi;
c) 1 Ocak 1968 tarihinden
itibaren elde edilecek kazanç ve
iratlar (Götürü usulde tesbit
olunanlar dâhil) ile aynı tarih
ten itibaren elde edilecek ücret
lerin ve 1968 ve mütaakıp büt
çe yılları götürü ücretlerinin
vergilendirilmesinde, bu kanu
nun 31 ve 32 nci maddelerinde
yazılı esaslar ve en az geçim in
dirimi hadleri;

MADDE 2. — Tasarının 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Aynı kanunun
27 . 12 . 1963 tarihli ve 365 sa
yılı Kanunla değiştirilen geçici
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :

fb) 1966 takvim yılında elde
edilecek kazanç ve iratlar (gö
türü usulde tteslbit edilenler dâ
hil) ile 1966 takvim yılında el
de edilecek ücretlerin ve 1966
bütçe yılı götürü ücretlerinin
vergilend'irilmıesinde, <bu kanu
nun 31 ve 32 nci maddeleri ile
tâyin olunan esaslar nazara
alınımak suretiyle mükellef için
ıgünde 3, ayda 90, yılda 1 080
lira; >eş için günde 2, ayda 60,
yılda 720 Mra, har bir çocuk
için günde 1, ayda 30, yılda 3>60
lira en ıaz geçim indirimi;
c) 1 Ocak 1967 tarihinden
itibaren elde edilecek kazanç
ve iratlar (Göitürü usulde tes
bit olunanlar dâhil) ile aynı
tarihten . itibaren elde edilecek
ücretlerin ve 1967 ve mütaakıp
bütçe yılları götürü ücretleri
nin vergilendirilmesinde, bu ka
nunun 31 ve 32 nci maddele
rinde yazılı esaslar ve en ez ge
çim indirimi hadleri;
MADDE 2. — Aynı Kanu
nun 27 . 12 . 1963 tarihli ve
365 sayılı Kanunla değiştirilen
geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

«Ücretlerden götürü indirim:
Geçici madde 6. — Bu kanu
nun 63 ncü maddesinin 1 nu-

«Ücretlerden götürü indirim •.
Geçici madde 6. — Bu kanu
nun 63 "nıcü maddesinin 1 nuM. MeclM

(S. Sayısı : 3)'
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Hükümetin teklifi

Maliye Komisyonunun değiştirişi

Bütçe ve Plân Ko. değiştirişi
maralı bendinde yazılı götürü
indirim 1961 takvim yılında uy
gulanmaz. 31 . 12 . 1961 ta
rihinden sonraki devreye ta
allûk eden istihkaklar için, 1967
takvim yılı sonuna kadar, mez
kûr bendde yazılı götürü indi
rim miktarlarının yarısı uygu
lanır.»

maralı Ibenldinde yazılı götürü
indirim 1961 takvim yılımda uy
gulanmaz : 31.12 .1961 tarihinıden sonraM clevreye taallûk
eden istihkaklar için, 1966 tak
vim yılı sonuna kadar, mezkûr
fbenıdde yazılı götürü indirim
miktarlarının yarısı uygulanır,»

MADDE 3. — Bu kanun
1 . 1 . 1966 tarihinde yürürlü
ğe girer.

MADDE 3. — Tasarının
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Tasarının
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — (Bu kanunun
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür.

MADDE 4. — Tasarının
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Tasarının
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

13 . 12 . 1965
Barbakan
8. Demirel
Devlet Bakanı
•C. Bügehan
Devlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı V.
A. F. Alışan
Devlet Bakanı
A. F. Alışan
Adalet Bakanı
H. Dinçer
Millî .Savunma B'aflsaına V.
C. Bügehan

içişleri Bakanı
F. Sükan
Dışişleri Bakanı V.
F. Sükan
Maliye Bakanı
/. Gürsan
Millî Eğitim Bakanı
O. Dengiz
Bayındırlık Bakanı
E. Erdinç
Ticaret Bakıanı
M. Zeren
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
E. Somunoğlu
GKim. ve Tek. Bakanı
/. Tekin

ı•

M. Meclisi

mmm

Tanım Bakanı
B. Dağdaş
Ulaştıırıma Bakanı
8. öztürk
Çalışma Balkanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
M. Turgut
En. ve Talbiî Kay. Bakanı
1. Deriner
Turizm ve Tanutma Bakanı V.
A. N. Erdem
imar ve îsfcân Bakanı
H. Menteşoğlu
Köy işleri Bakanı
S. O. Avcı
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(S. Sayısı : 3)
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