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GOR ü$ıgn

ı- vnnçİ sİsrrıııİıu İzıx İıçİıİ MEŞELEıER

I- MODERI,I VERĞI ANLAI';I :

vergi i}e parafiskalitenin i1eri Batı Ii{emleketlerinde mj-lli
ge1ire nisbeti a/4 - 7-/3 ne kadar yiikse}miştir. niillİ gelİrİn vergi
yo1u İ-le bu ölçüde yeniöen Ğağılışa tabi tutulması, çağımız batı diiJl-
yasınlrı d.emokratij< nizaııı bakımınğarırkaraktetize eden en önemlİ fe-
nomen]_erinÖen biri o}aı:ak kabul ed.ilmekteÖj-r.

Bıı olay, b1rinci diinya şavaş]-ıldarr berİ, fakat bİ}hassa 1930

büyiik İktİşaöİ buhranındarı ,şonra' vergİnin anlaylÇ Ve fonksiyonunda
ınıkua gelen derin üahaırvülle j'zah olı.ınrnaktaÖır.

Fİlhakika bu devredeoaqprik, bitaraf 'tMa]-İ Vergİ'' nin yerinJ-
aktif, reforrıcu ııPo}İtik Vergilı dİğer bİr öeyİın].e ıt Dilzenleylcü Vergi'l
a1mağa başlamış ve bu mahİyeti ile verEçi, kaınu gid.er ve gelİrlerİle
para ve kreöi |otitikas].nı kapsayarı l'Fişd,a} Poliey" mdnasınd-aki za-
*urrrrı, poLİtikasın3"n en önem}i ve teşİr}İ vasıtalarınÖarı bİrl o1-
muştur. (1)

Po}it1k ve düzenleyici verginİn, kısaca moelerzı verginin ise,
ası1 fonksiyoııu' lıextra-fiscal'ı şahalard.a5ı bilhaşsa İktisaÖİ haya-
tın gelişmesl ve nosyal niza.mın kuıııtuşu üzerinÖeki rıüdğhalecİ ye

yapıc]' teşirlerinde tezahür eder'

VergJ.nin iktisaöİ foııksiyonu bakımınÖarı. tesirler1ni şu ka-
togoriler içind.e mütaiüöa edebi}irizı

&. VergiÖen sağLanarı 8,mme gelirleri geniş ö1çüde ve gittik-
çe artan nisbet1eröe rıüstahşi}sahalarda, biI}ıassa ğnme yatırımları-
nın finarıaüan:.nöa kullarıılmakta, böylece vergi, iatihsal hacminİn
ve mİl1İ gelİrin artışı üaerinöe müessir olan öneıı1i bir faktör ma-

hiyetini iktisap etmekted.ir.

b. Vergi teöbirlerİ ve ver61i tekniği yolile, iktİsadİ faa-
1iyet]_erİn muayy*., yönlerii.e,o;elişmesine ve millİ prodtiktivitenin
artmasına yardım edilmekteÖir.

(ı) Pol*tik ve d.üzenleyici vergi t5birleri, Frarısada 'lİropot ?oli-
tique'ı Almarıeada |tOrdnungastener|ı in karşılığı olarak ku}}aıııl-

mıştır.
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c. ,'Vergi ile.kgnjoktür ara.sı-rıd:ğ. ;'ılevctı.t ,tabiİ 'f,onk'-

sİyonel mtinasebet}er do}ayısiyle vergi, konjoktür po}rtil*asıı*
nın önern}i bir vasıtası olara]ç }niıllanı}ınaktaĞır.

Moöern verginin sosyal f çnksiyorurna ge}ince, bu ba-
ıçışöa;r olan tesirleri de şu surat}e gruplanclırmak mtimki.iııÖür:

&. Vergi ınüda}ıalecİlİği İle, şervet ve gelirin Öa-

ğı1ışı sosyal refah ve sosyaI aÖalet an}ayaşına göre düzel-
tilnıekte , böylece aynı topluma Öahi} fertlerin şervet ve
ge}irleri araşınÖaki aşırı farkların gİÖerilmesİ sağlanmak-
taöır. '.verginİn bu d"üze}ticİ teşİri' bilğndiği gibi, Ş*-
sİ vergilerÖe, daha müşahhas bİr ifade İ}e, veraşet vergisi
ve bilhassa gelir vergisİnÖe şiddetlİ bir proşrüsyonla (ge-
1İr vergisinİn müterekkİ nis}ıeti A.B.D. Öe 'ı:'9a ]- geçmekte,
İskanöinav memleketlerinde bu verginin servet vergisi İ1e
birlikte plafonu '/,80 e çıtonaktadır. ) oığer taraftan İstü}ı-
16lt nıaöclelerinin sosyal tasnife göre vergilenÖİrİlmesi su-
retile temin eÖİlnıekteÖir.

b. VergJ-leuıeÖe iktİsaÖen aayıf olanlar vo çalışarr-
lar genel ve özel mııafıık ve istisnalar ve İnĞirimlerle (ge-
lir vergisind.e eİa aZ geçim indirimİ, çatlşma gelirİ indirirıi,
hastalık masrafları inÖİrİmiilah. . . i korunrnaktaılır.

C. Vergl İLe şağıarıarı f,mme vg.rİdatlnÖarı doğrudan
öoğruya ıleya vas].tall sübvansi}ron yol}ari}e muhüaç olan
sosyal snnıflara yarrlımlar Yapı}maktadır.

hı sosyal sübvarışiyonlar 'ıcontrq*impöt'' yani bir
nevİ "menfi verf,İ'ı tekakkİ edl}mektedir-

IvIodern ver6çinİn, İlçtisadİ vo bosyal_ aları}arda yır-
karıöa i,,zahıırıa çalıştığımız fonkeiyonlarını İfa edebi1mesİ,
vergİlerin rasyonel v e orgarr1k bir sistem İçinÖe d'üzen-
1endiri}mesine vğbesteriir.

Biiy}e bir sistem ise nrensip itibarlle, ınasif ran-
öıman1ı ve mahclut miktarÖa büyuk bir kaç vergi ile, bunları
ta^namlayan Vergilemo ite isĞihÖaf edİlen sosyal ve ekononik
naksatlara yöne}tİlmiş talİ blr takım vergilere istinat
gögbilir.

Muasır vergİ sisteninin belkeııiğİnİ teşkil eden
büyük ver61İ1er, vaşıtaşız mükellefiyet}er sahaşınd.a şahsİ
ge}ir vergJ-si ile ]zurumlar vergisİ1 gider vergi}erl kato_
gorisinde isen giiıırük ver51isİ Lıir yarıa bıralçı}acak olursa,
mus$ele vergisi veya bu verginİn yer-İne ]<aİro o}an İstj-hsa}
vergisi ve hizmet verg1l_erİ ile tüttin vergisi, akkollü iç-
ki}er verg1İsi gibi bazı arı'arrevİ istih16t vergi}erindon te_
re]<küp eöer}er.
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Vergi sistenıiııi maiıaIlİ prönÖa tamamlayan vergi-
Ler İse, özel bir }<;rrakter taşıyan rÖel vergiler İ-}e (nı-
tİ4ı arazİ ve İş1etme vergisİ g1bİ) eğlence vergisi gibi
baaı vasıtalı verg1}erd.en İbaret bıüıİınur.

Hoderrı ve rasyonel_ bİr vergi sistemi İçlnde, ü&-
zinin kalıntısı olaıımüteferrik, perakende, kiiçtik vergiler-
öe zaıüaıı].mlzurı şartlarına, vergi' arrlayışl ve telcıiğlne in-
ttbak kabitr_iyetİ bu_lurı.mayan Ver6çi1erin (aamga regmün harç
ve pğy naııı- altınÖa alınarı çeşitli vergİler) artık yori
ka}maınıştır.

. Rarıd.ımarı.ı d'üşmelrte vo snııe gelir}eri içerisinÖe-
ki ünemi gittikçe aza}matçta o}an veraset vergisİ-nin modern
vergicitikte muhafaza eöilmesinin ye,qine selrebİ, bu vergİ-
nİn muayyen üevre}er1e serveti tasviye edon d"üzeltici bir
ıınğur o]_maşınöarı, bazı mem}eketlerde Öe maırıglekin beyanı
öolayısile oto]<ontrol vazif'esinİ ifa etmesind"endir. ( İs-
viçred e olöuğ"ı gİbİ ) .

Ih,zı ngüle}tetlerde veraset vergisi gervet İkti*
gabı ve tedavülü vorg{}erİ kategorisinÖe müta16a şdi}mek-
teĞİr.

Bu ver6çİ}er kategorisine veraşet vergisinden ma-
aüa gayrınenkul alım şatımı ve menkul kıyıoetlerLn üedavü-
lü üzorinöçn a1ınarı vergiler de Öahll bulıınrıaktaüır.

İ}eride de be}irtlleceği gİbİ, tarİhi nenşei İti-
barj.le, gayrİmenku} a1ım ve satırolarlna ait muameleler üze-
rİne ınevğu bir kaydiye resnİ (şnregistremont ) olarak te-
keıryiin eöen va -'blzöe tapu hargı şeklİnöe taübtk ıevkini
bulan harçlar, gelişen şartlar ve ııa}İ ihtiyaçlar karşı-
sınd.a zaııarıLa özel bir üeĞaviil vergisi mahiyetİni alnıştır.

Mııasır vergi şisteminin şyrı bir böüiİffiibfiğüeşkll
eclen mahatlİ vergilere ileride ayrl bİr konu içinde temas
eöi}eceğİnöen, burarla bunlardarı ayrlca bahseÖilmemİştir.

2 fürk Versi Sİstemi i
t950 ve L957 yıliLarınÖa tahak]<uk ettirdiğimlz İki

büyiik vergi reformu l!{alİ tarihj:nizin birer öönİim noktasını
teşkİJ_ ed.erler.

195c reformu ile Vasıtasız ver.1İ}er salıasında,
, ge}ir vergisi ve kurı.ımlar vergisi ilerprensip ve kıı"ru1uç
bakınııncLan, ileri bir ge}ir vergisi sİsteıni tesiş eÖilmiş
ve bıı reformun yanl s]-ra Vergi Usrı.l Karııınu i}e de örnek
sayılabi}ecek bİr vergi hu}<ulrıuıun teınelİ atılmıştır.
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Şı.ınu İdÖia e'bme]ç mtjmlçiırıcliir kiı Çoğu IJatı l]evlet-
lerİ, gelir vergisinin ıırensip ve na.zarİye itİba.ri}e fiir-
kiyenin u1aştıği bu i1e,i nıer}ıaleye henüz vasİ} olaııeımıç-
;;;;;; (İiaıya, Be}çİka, İsviçre hatta *ngiltere ve son

zamaxıLa:,'ja kad"ar Franga bu }ııısırsta nıisa} o}arak zikred'i}e-
bilirler.

Vaşıtalı vergi}er saiı.asınÖa 195?Ee tahakl'ııı]ç etti-
rİ}en giÖer vergİ-}eri reformu İle d e ltiirkiye bu sa}ıalia

yeni bir göruş ve nazarüyeĞen }rare]çetle yeni bir siştem ya-
ratmak yoluna gitınj-ştir.

İLerİde daha etraflı bir srrrçtto izaYı ed.eeeğİmir'

gibi, bİzÖe giCler vergileri sa,}ıasıııd.a rad.İtçal bir reformu
ica;ı ettiren ömiıüerin başınÖa, unıırıİ İstihlİk ver61isj'nÖen

başiayarak irnalğt vergisine karlar çeşitli şekİlleri ile
tainiı<ıne ça}}şıln]-ş o}arı rauaııele vergisinin bek}enen ba-

şar].yı g;österemeroış olması ve bİlhaşsa mil}t sanayjınizin
teessüs o İa8:r,zıı, v* İn}cişafını engelleyen arıti-ekonomj'k
tesİrlçr göoterrıiş bulwımıısı e:'ibj_ sebelıler zikr0dİlebilj-r'

Şıınu öorha} i}ğ,ve ecle}İ.m lcİ, asrım]_z].n verglsİ
o1an ve niıı.assa Kıt'a Avrııpaşınd.a büyük bir ge}işme gös-

ternıiş bulrınan muamele vergİsi, ger:T teorİd.e gerek tat-
bikatia, üzerinde u.zlaşıları son şektini ve heÖefİni bul-
maıı]-ştır.

ğıı konucla enerj1 üzerine üevzu ''tek vergi" d'en

baş}ayarak muame}e vergişinin prototiıi oları yayılı vergİ'-
;'; (şelğle vergisi) çeşİtli variyarıtları üzerinde Öunı1-
makta ve bütün bu rnevzular mtinakaşa konusu yapılmaktaÖır.

siüer vergİ}erİ- reformu ile j.hÖa.ç ed"ilen tstih-
sal vergisi, muarne}e vergisinin, yabanğl roenleket}erĞe de

ilınİ yoiaen üzerinöe öurıılan bİr şek}İ olmakla beraber,
ilk öefa memleketİmizıie tetbik mevkiine konu}mrıştur.

söritlĞüsigibiftirkvergişİstemi,yapı}arrbüytık
reform}ar şonıında prensip ve kuruluş bakıınından yarıi bir
caphesİ ile İleri bir rıilli rejim olarak görü3-mekteĞir'
ı'akat şunu da itiraf etmek lğzıınÖır kİ bu sisteıı Öİğer

cephesi i}e kusrır}u ve kifayetsiz bir d"urrımÖa bu]-ııımakta_

dLr.
Vergi şisteroimjlzin brı. durı.ımda bulurımas]-nl intac

ed.en seberr}eri şöyle hiüösa edebilirizı
ğ. Moder.rı verginin yıüçarıda belirttiğinıiz fiınk-

siyonları İyice arrJ_aş:.laııan1ç Ve benj-msenmemiş olrluğu İçin
vergi sistemimiz bu fonksİyonları gerektİiji gibi ifa ede-

cek bir seviye;1e getirilememiş ve bu maiçsatlara göre or*
gaııLze ed'i}ememİşt ir.

b. Vergi mevzuatım].zlrı İptiÖaĞaıı noksan ve kusur-
}u olarak ve şonradan öa tatbikat ile meyd.ana. çı]<an aksa-
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yan İarafları , arai\an tr_zllıı. yıllar geçınesine ve brı mevzu.-
,lard"a'.ç,e,şİtl,İ nıüsbe,b ça}ıçrna &'f ;r6;111ınas;Lna ııe teklüf-
}erde bıtlıuıulııasırıa rağnen, düze}tiIeınemiştir.

C. ].950 yı}ınd'a girişİlen büyiİ< vergi reforınu
harekoti, giöer vorgi}eri islöiratı ba.kııırıııöan natarnam
ka}dığı gibi ö1ğer çeşitli vergİ ve harçlar yöntinç]"en öe
tamamlanaman]-ş, maha}li vergieilip]imiz ise taroanıen lıu
vergi reforTnu harekoti üışında kalnıştır.

d. Nihayet, mem}eketimİzde uzurı yıllardır hü-
kiİn güren aşlrx enfi16syon da venfıİlerim1zin büiııyesİn-
do ve vergİ nizamımız ı7zeri-nde esaslı tahribat yapııak-
tarı halİ kalmamıştır.

Yukarıda kişa izahatımızdan da anlaşılacağı
üzere, vergicİliğimizİn bugi.inkLi d'urumu vergİ sisterainin'
mevzii, kısmİ ve yarİm tedbirlerle yotinnıeyerekİ hül
halİnöe ç].e alınıp genel bir revi.z7vona tabi. tutulmasını
ve vergi sisteminln bugİ.inkü anlaylş ve icaplara uyg1ııı.
bir tarda yeniöen İnşa edİlmesini İcıı'ıı ettirecek bir
halöe görülmekteĞir.

3 - üe}İr Vergisi Şistöııimizİn üeliştirilmesi :

ğerek Dev]-et ge}irlerinin en önemli figkal
kaynağı ol.ması, gerek diğer vergilerİn (biıhassa gidör
vergLlerinin) tatnıtatı üzerinöeki tesirleri do}ayısi}e,
vergİ giştarıimizin belkemiğini teşkil eöen ge}İr vergi-
sinin, geneı ve orgarıik vergİ reformu arrlaşışı ve kaü-
rosu İçinde İslfih ve tekenmtü ettlri}nesİ, yalnız bu
vergİnin öeğil büttın vergİ sistemimizin bir yandan verl-
rnİni genİş ölçüöe arttıracak, öbiir yandan üa siştemin
ekonomj.k ve sosyal fonksiyon].arının üaha ııüsbet ve te-
sirlİ bİr surette tecel}i etmeşİne imkön voreçektir.

Gelir vergisindo yapılacak islahatın konuları
Ve hedef]_eri halıkınöaki göriİşlerimizi, malİ, İktisadİ,
sosyal ve vergi teioıİği yönlerinöen o1mak üzere ayr:.
ayrı izah eüe}İm: 

,

a- $ıa]-İ yönden
Verginin malİ yönd.en ıslahı, esaş itibarile,

bu kaynaktarı sağlarıarı varidatın ar.ttırılroaşını heclef
tutar. selİr vergisİn bizdeki, kısa sayılabilecek 10 yıl
]-ık tatbİkatın öa açıkça 61österdİği gibi' b'Li:ıyesind.e
öevanlı bir genişleme ve artma istiöaöı taşıyan en Ve-
rİmli malİ kaynaktır.

Ver6çinin bi.İııyesİnde noksarr olan genİşleıne ve
artnı, iştidat ve kudretind'en faydalarıarak azanİ rarrdı-
mana sağlzunak için şu teı.ibİ-:;'ler silsi}esi bahis mevuüu
o1ı,ır.

].' Verginİn mevuuunu genişlotmek,
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2. Yer,.1İnin nistıetlerini arttırnrak,

3. Vergiriin ta,tbikııtını te}çemmü} ettirmek suretile
vergi'zİyaı:ıı' eıza}tmak.

Bu tedbir}ertlen, vergi nisTıetterininarttıı'ı}masl mev-
zuılı1u biraz Sonra sosya} eepheden ele alacağımız için ve vegği
tatbİkatına. ait mesele}eri de İlerİde ayr]. 'bİr bö}ü.mÖe ince}e-
yeceğimİz cİheİlo buraç1a sad.eçe vergİnin mevzu.lı üzerinde dur-
makla ilctifa edeceğ;inı.

lierginirr müyzuu}ı.un geniğ}etilmesi yönünden önenı arz
eden konrı-ların başınd.a, bİ1inöİği gibi ziraİ kazarıç ist1sııası
ile eşnaf mu_aflığı ge}ir.

Bu geniş istisna ve muaflık}ar vergi reforroı-ına ait
muhtelij' etüdlepimizde belİrttiğİmİz gİbi, asJ_ında sağ"lam'
i}mİ bir yapw#alik rıirk ge1İr vergisi sisteıninİn en zayıf
taraf}ar]-n]- te ş'ıcıı eri.er.

&ı i}ii mevzu. j-le i1€ıili karıı.ın tasarıları hia}iye Ba-
kan1ığınca hazır}arunış bulunduğu cihetle, bı.rnlar üzerİnd"e bu-
raöa tekrar durmayı zaiÖ- aÖdederiz, Ya}nız bahis ııevzuu is-
tİsna ve muasLığa aİt refogn çalışmalaı'ı İle alğ,talı olarak
şu görü:;;lerİııizü bir herö üaha belirtmeğİ fayÖalı bulmal<tayız.

Biiyİık zttaİ kazarıçlarln eırue}cg yaptığımız tek]-ifter
dairesinde, pratik ve rea]-İ.teye uy&.ın bir tarzda' gelir Voı.-
gisinin mevzuuna a]-ııınas].' tatbikat bakımınÖan önceÖen gere*
kçn hazırlaklar yapı}mak şartİle zarınedlldiği kailar zorlrrlclar
öo@ayaeaktır.

Diğer taraftarı' şuİrlı tla ı.ıııutmamak lszımcLır ki, fennİ
usu}lorle ve önamlİ yatırımlar}a ka}kınması müirırıin bulunaiı
zıtaat şektörijııe gelir ver.qisi tatbikatı Öolayısile' prodilk-
tivite nefhumlar].nın gİrmesi, ııi}lİ ekononıirniz için değeri
taköİr eöilemeyecek dereeeÖe fayd.a1ar şağ}ayacaktır.

Küçtlk şaJrat ve tiearet erbabının muaflığına, bİzdeki
tönırıle esnaf muaflığına 6çe}ince' bu mesÖ].ıiınin ge}İr vergi-
şinin b'iinyesini zedelemeÖen, yapıcı bİr şekilde şu suretto
hal.l. sdilebileeeğİne inarırıakt aylz,,

1- Basit iş}eriüe ıığraşarı ve filhal basit bir hesap
dahi tutamayacak öurıımöa bulıınarı ktiçiik saııat ve tigaret er-
babı hak}cınÖa, rıİ:ı aZ geçim İndirİmi ile irtİbat}ı ve şimdikİ-
r',.e na:zaran daha Öar tefrik öLçiüer1ne göre gelir vergisi muaf'
}ığını İpka etrıek;

2- Yukarıkİ}er öışınrta kalarıları basit işlet:ıe hgsa-
bı (İşıetme d.efteri) esasına göre umuııİ rejİm dahi}inÖe ge1ir
vergisine tAbi tutmak.
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I;iu husu.sr-ı Ğa iıs,ve eüelinı ki, i}eride mahal}i fİ-
,t}a,rı,s ııefo.ı'.rnrı bahsj.nde. izşıh. edeeeğirnİz,üzere., .}ıer üüıılü tİca'
ri ve sına.i İ.ş ve işletnelere şöınil olmalç üzere, malıal}İ
karakteröe bir ''İş1etme ve üezginei İşler Vergisi'' ihdasını
katri bir zarrıret c;lara.lç mü'ba}fia etınekteyiz.

Bu vergİye, kurumlaf,Ve gelir vergİlerine tabi iş_
letme].eröen baı;ka gelİr vergi5İ Ö1şınÖa ka}aca]r oları küçfik
sanat ve ticaret erbabı Ğa tebi olacak}ardır.

Arzettİğirıiz, bu vergi}eme sistem1 sayesind,erhem
tıiiçiik ticaret ve sanat orbabı rnutlak olarak vergi öd'eme

r]"urumı.ınüa bu1ı.inacak}ar, herı de hğLen üerpig edilrlİği gibi'
takd.ir esas].na d"ayarıan ve geniş bir müketlbfiyet sahasına
toşroİt eclilecek olan götürü vergİleme usu1ü, İ1erİ. bİr hü-
vİyet taşıyarı gblir vergisi sistemİmiae gU.ııı 1 ve gerİleti-
ci bİr unsur olaraiç İt}ral ec]i}meyecektj-r.

hı suretle, Frarısız}arın ı'Traİnarde'ı Öed1klerİ
zalnaxı]-mlzln şart}arına göro gerilerĞekalroış, perakend.e,
dağınık, cüce, kliçük işletmelerin, Öİğer bİr deyİml-e ip-
tiĞaİ ve m11}İ ekonomİ bakımındaıı verimı;İz ve hatta z,araj^-
lı faaliyet!üerin' ma}İ nfaveritİgmeı' havası içİnÖe hİmaye
ıre teşvik eöilmesine son verilmiş Ve aynl zamand.a Öa ge}ir
vergisinin i}erilik vasfı ve prensip bütüinlüğtİ ııııhafaza
eclilmiş olacaktır.

. Şı:.nu da ilŞve edellm kİ, ge}ir vergisi reforınu
gıraşında cİ'a İleri sürülmüş ve Bakanlıkça hazırl.axıa,rı Kazanç
Vergisi Kanrın'ı-ırrıın tadi}i projesind'e d.e eski fayrlsafİ irad
müke]-tefiyeti yerine üakdir esas].na Öayarıarı bir nitkelle-
fİyet şekli öerpiş edilmiş idi.

Gelir vergisİ_ gx&r' kabulü i].e giriştlen bü-
yiİk yeformöa, takdir usulü bahis mevzuu şı.ıııü1ü i1eo ken-
ötliğindon refoı^rı Öışında kalmıştır.

üelir vergisi sistemimizde ebeler, silrırıetçiler
gibi bazı serbest meslek erbabı hakkında takÖİre müşteni_
d.en tatbik eöİLen Ve gayette dar bir sahaya inhisar eden
zarurİ ve istisnaİ vergileme şeklinİ kiiçük sarıat ve tiea-
ret erbabının büytik bİr kısmına şömil, gene} mahiyette biİ
takdir uşu]^ü ile kıyaslamak elbet de Öoğrıı olağıaz.

Yukarda arz ettiğimlz prensip meselesinin ilışınÖa,
taköİr esas].na müstenj-t götürü vergi}eme usul'iiniin ne su-
retle tatbİk edi}ebileceği de üzerİncle ayr].ca durulmağa değ

ğer bir mesı:}eıJ-ir.

üeniş bir ııükel.]_ef kİtlesini şuraul'iine a}acak bir
talcd.ir usülüırtin tatbİk kabi1i'5.etj-nılen mahrğm bu}ıınduğuna
inanmaktayız. }fu yo} zor}arı'dığı ta]<dirde, adaletsiz, mdğ-
}ak, teferruatlı ve kontrolü müşkiil bir tatbikat içine
p;İrİleeektir.
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TakÖir usuLü, mii]<elleflorİn şahsi üurı.ımlarına
yarıi m{İııferit takdir EEİaslnı göre uyglılaİnak igtenlrso mü-
ke].}eflere 1tİraz hakkı tanınması icap eÖegek bu 'yüzden İş
1or büsbütiin karışacaktır. Bıı yoldaıı glÖi].eniyeceğine göre
takdir, b1zzaııır bir talrım obJektif karİnelere Letİhat Öt*
tlrİ).eoelc, bu ha}ğe ise şaLısİ geJ_lr vergİsi, geniş bir sek
törü lle, eski kazarrç vergisİniİakİ gıayrlsafl İrad mükeL1o-
ftyeti gibİ, temsile gayri sahei, götür'ti, l"ntid,ai bİr ver-
gİ.leoe şekline üora edi1ııtş olacaktır.

İ{İhayet şu hususu da belİrteltıo kl, takdİr 8ğ8-
sına dayarıarı. göngl bir rejlme 3atıda tatbİk od.i].en gelLr
vergisi sİştemJ-erinin hiç bİ.rLnĞe tesadiif olunııaüaktaÖır.
BtzJ.ıı 1se, go1lr veııp$.sİ.nt ts]-ah güerlren takİp edeceğİnlz
yo}ı şüphasİ.z gerJ,letİcİ. değlJ., bİzİ daha,iLorlya götürece
mükemmalo yaklaştıracak bir yol olacaktır.

b- İktigadİ utinden
pır.oiltİkt1vİta, taoarı€f, yatırım ve finansııarı gİ

bi nevzu]-arla olaır yakın ilgisi dolayısile, gş].tr vergİsin
ıslahı gırasında lktisadİ. yönden üzerinde durtılması garğke
başlıca maseı61er' amortişmarr}ar, zarar naklİ' rezorvJ.gr'
değer3.emelar ve lhracatı teşvik stb1 konulardır.

Ifiem].Ekşt1mİ.zite sarıayi].oşme hareketlnln ge}işmoş
vo İş3.etneciltğtrıtzcle procltilııİte anLa.1rışının bakİ.m oLması'
öbtır yarıEarı vergl yuıçtırıtın ağır}aşnakta bıı].unİnası' bıı ııeegl
].erl.n vergl po].ttikası yön{lnilan öngml.nl blr kat Öaha arttı
maktaöır.

Bıı konular hakkındlaki görttşlarlmtzt kışaea ççı&
layalım :

ap ) Anortğgrg[ıIgr
Aııortismarılar, bİlhasşa biryiık germayg yatıııımla

rına thtt}aç göstcron aa,rıayİ- koL1-arı, nakliyat, naclencllİIı
ıı€ petroL 1stihracı lşlorLnde gerek mallyst fİ.yatınıa öngı
]-t btr unsurıı o1ma8ı, gğrgkge bİr Lç finarıgmarı kaynağı teş
kİ.l atııesL itLbarL]"e İ.ş1etnect].ikte huşueL öngn taşıyarı bİ
mevzuclur.

futieaĞİ fonksİyonu bakımıncla,rı sırıaİ ka].bınmayı
teshll ve teşvİ.k gayeei 6$İd,an bir vergl- polttİkasandı' a,m(

tigınarı mevuutmun, bu maksada uyglııı Ve öneıo1 ile nütenaeİp
bİr şekilde e}e a3.ınması zaııtrl bulıınur.

tstı sebepledİr kJ., biLhassa İkinci d{trıya 'harbİnj

takiıı eclen devred.e, amortİşEan vergl yönitııılen te}aklçi tar-
zında esaş].ı cleğiştklik]"er oImuş, amortişman tatbikatınila
yenİ görüş ve metoÖlar ortaya çı}ımıştır.

Eırve]-a {ç1otmec1Liğİn icapl"arına uy€nJİı serbeet
vğ eeyyal bir amortlsnan usu3.ü, verg1tciLik ba}<ırıınclan da,
prensİ1ı İtibarlle,
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Içabu} edİlınişti::. Ver,qİ tatbika.tı i}e i}gİli olara}t I'Ialiye
.İrlaresİ tarafırırc&ilr " etı'af,}'ı ;beükj-k Ve 'araş'tırma}ar'a müstenl_

d.en tesbit eüi_l_en anıortisrnan nisiıet}eri, İş1etmeler iç1n uy-

1p}annıas].mevburinorın}aro}malçta,nçı}mış,iş}etrıe}ereamor-
tisııan hesabınila yarilımı d.o]clrıacak ve Vorgi mürbhabesİnd'e

baş ınırulaca}ç rııumi ö}çü}er malıiyetİni lktisap etmişlerclir'

Diğer taraf'ban, IJatı Dev1etlerinİn çoğunr]'a, (iııgİ1_

tere, A,lJ.]J., Ilransa ilff,}ı.. ) inis1yal veya hızlandırılmış
amortismarıgibihususürejİm}erkabuledilroİştİr.

İnisiyar aınartisınan uş]ıltinĞe, envestismanın başın-
öe, norma} ölçüler yerine çok yüksek nisbetlercle (mesel& fal
ritça bİna}ar"".ı" ;i io, makine ve tesislerÖe ;" 20, mad'enlerd'<

y' +osını ) anıortİsmarı hesaplanııaktaÖııı'
Diğer bir usülÖe norma} amortismana i}Eve olara'k yi

sek nişbette hususi baş}arıgıç amortismanl tatbik edİ}ınekte-

öir,
3aşteabirul:uld.edeomütealcipsene}er(J.egitti}.ıçe
,u"*,illtyıL}eırı:.ialnortj.smanılarıiiahayü.}<se}<nis-
e::inclen lre sa1:}a;ıma]çtadır'

Yabancı meıu}eltetlerd.e aınortisğıan}arın yukarırla işa
ret ed.i}en fonksİyon}arına ifaş;ı için kabu1 eÖi}en usul}er-
öen, lıransa ve İgveçtejçitatbİkata ltısaca göz ata}ıın :

Frarısac1a,sol,].yapl}anbüyü.kvergİreformui}e'a-
mortismarrlar mevzuı.ında, vergicİtiğin İktisaÖİ yönclen tesir-
leri gözöntinÖe bu}ıınüurularak şöyLe bir uşul tatbik edilmek

teöir.
Bi}inĞiği gİbİ aroortİsmarı tefrikİnde iki ııetoÖ w-

gulanır '
1- Yı}lık sabit aroortisman metoÖu (Aınortissement-

linaire )

2- 1hıtarı gİttİkçe aza1an (rİc'i) amortigmanı meto-

du ( Arıortissement Ödgresnİf ) '
. Umrımileştiri}mesİ Öüşiiniilen ricıi. amortisman meto_

du şöyle tatbik o}ıuımaktadır :

Bu metoÖÖa gmortlsmaıı nisbeti şabittir. Ya}nız a-
mortismarıa haz o]-arak ilk sene iktisap değeri alınır. ikin;
ci şeneden itibaren da]ra eınrel ayrı}mış bıılunan amortismarı'

Lar bu öeğerĞen düşü}mek gureti}e ka}an kısım (Valcu-re res:

Ğue}le ) amortisman ba.zıııı teşkil eiler'

Burıu bir ıııisa}}e açık}ayalım i

Eir tesj-satın Öe;_]erİnün biı: milyon Fransız frarısı
olöuğunu ve amortisııan stıresinin L0 yıt olarak kabul eĞilÖ:

ğini farz ecle]_İm. Bu drrruıirJ.a muayyen sabİt yıllık amortis-

az,ıilııa]t ü
bet}er üz
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nıanöa nisbet ,,llüi] o}acaktı. İ]ıinci metodt; şöre is;e nisbet
faraza 'ii 25 o]-ara]<. -besbit eiiilir. BLı- c].u_rırınrla. seneler itİ-
iırır'ile eı,ınortismanlar şöyle o_Laca}ctır.

Yıl1ar I{isbet
/o

Anıortismaıı bazı
ı?. ii'.

1\ı-barı
l,t. I' .

1 nei sene
2 nci tr

3 nçü, 'l

L - 00{). ı)ıü
75a.}ıo

( 1 . oıil . o3ö-25o. ıcı )

56r.5n,-,
üşo. {)0o-1,37.5'ı0 )

42L.9aö
$az.5o0-14'f,. ö ,i, )

25

?5
250.000
187.5'10

25 L4A.625

4ncü lı 2q rc5,475

Böylece dördüi'ncü seııe şonı"ı.nda ayrı}an amortİşman
yeki.iııü 683.6c'J franga ba1iğ; olacağındanbu müddet zıırfında
teşisat . .6Ur 35 nisbetincle anıorti edilnıiş olaca]çtır.

Bu metodla amortismnn tef'rikinde }o uncı.ı yo} söı].üİ
öa öa arıorti eöilmemiş kıymet kalacağ'ınöan, bu mahsu.ru gi*
Öermek için lo ııncu yıl am;ırtismanı olara]ç tesİsatın bakiye
kıymetİ (valeure reşi d.uelle ) terrıt edİlir. Böy}ece ].0 yı]
sonı.ında, ayrılmaş bulıınan amortlsmarıların tutarı toşisatın
iktisap Ğeğerine !eıı{+ıç etmiş olur.6ı-tı|u tc

fgveçte 1955 yı}ınöa kabül eöilmiş oları esasa görç
iki netod tatbik eclilebi}melçtedir.

Siire ortalaııa 5 yDl olarak tayin eclilmiştir. ŞınaJ
müesseseler, bünalar' hariç, makine ve tesisat mahiyetind.okj
gabit kıyııet1erinj- isterlerse ,!2rı ş7gninden yıllık sabit a-
mortismarr metoduna. gTöre amortismana t5bi tutarlar. İster}eı
S€ ı lıransad.a olöuğu gibi ric' j- amortisman usülünü tatbik e-
d.ebilİrler. Bıı }ra}de nİsbet /ı 3a dur. Bıı vazlyette ilk sene
Lktisap bed.e}inin jt, 30 ıi, ikincİ se'ne ' i1k ayrı}an amortis-
man mİlçdarı bu befield en öüşüldükten sonra ka1an kıymet İize*
rind.en yİ_ne ii 3ö (ıçı iktişan bedeline göre bıı rt 21 nİsbetİ-
ne tekabül ed-er) ayırırlar. }iöylece ikinci yıl sonrında üev-
zuhahis sabİt kıynet}erin yi' 5ı i amorti ed1lnıüş o1ıır.

15 senedir sosyalist bir hüklimetİn iktidard.a bulun
duğu İsveçte şırf İktisadi mü16haza1afLa bu mevzularda ne
öerececle }iberal hareket edilrllğini belirtme]t içiir şunu öa
zi]çred ebiliriz;

Miilçellefler yr:karırlaki rı_sul}erin hı-ıöutlarile bağ1ı
kalma]çslzln, makine Ve tesislerinin mujrasebe rj.eğ;erlerile, o
gİinrçİi piyasa değerlerİ- arasınd.a bir fark Varsa bu- farkı da-
hi muhasebe öeğerlerind.en j-ndirme]< başka lıir rİ.eyİınle ZaTaT
yazm;ak imk6nııea öa rnalik bu1ı"ıımaktad.ır}ar.
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b\ınun d.ışınÖa, özeJ- sebeıı]_er1e .gerçek bed"elinĞen daha
yükse}< bir bıidıille iktisan ed-i}ınİş brr]_ı-ınan ınalrine Ve tesiş;at İçiı
(talras primİ vs. gibi) faaJ.ıı ödeneıı ıne1ı166-çın, satılr almeı tarihiıı.
de 61iöer yazılı'ıası öa lçabu.l ed"ilınelçtedir.

Memlelıetimize g1elince; yenİ görüş ve hesaı: şelci}terİnin
d'ışınĞa kalmış olan amortİsman tatbikatı, karııİuıa ,göre tanzim olu.
na.n anortİsman ceÖııe}j.nin şabit ve dar ölçülerine (8.zani. nisbetle-
re ) bağ}ı kalmaktad]-r.

İ1eri sanayi memleket}erin amortigman mevzuu.İıd"a yukarıdı
arzettiğiniz seyyal ve teşvj.k edİcj. metoĞ}arı tatbik ederlerken,
bizİıı gibi sanayiini yeni kuımakta bulrınaıı bİr ııemleketinn dar
ve gaüİ.ğ bir us]rlü mııhafaza etmesinde isabet alamayacağ.ına göre,
ğelir verşçislnin lslğhı s].rasında yenİ bir amortismarı rejiminİn
kabul edilmeşinin ııygıın bulr.ırıaeağına düştfuımekteyİz.

Zarar nakli
Ticari kazayıcın teşbitind.e, gecmiş yıl}ara ait zaratla-

rın najçil ve mahsup eöilmesi, iş1etmee1ğiğin bİr İeabı old'uğu ka_
dar, kazançtan ııuhtemel zaratları karşı]amaİgükere rezerv tefri-
kini kabul etıneyen vergileue usu}tinİin d.e bir neticesidİr.

Vergi teı"uıjııoLojİsİnöe bu hususta zaİar naklİ vğya Zanay,
indirimi tğbirleri kullanı}ır.

3atı Deırletleri icİnrle müstakil egzersiz usu}ü esasınöaı:
a}ırılaııaĞığı için sad.ece İtatyaaa ' ı.aTar nakli usuliiıı'tın c6rı olma
dığı görüLür.

Zaıaı nalcli, ıını"ıniyetle ileriye ıi.oğru yapılar ve muayyeı:
şenelerle mukayyet tnil.üil.üTı Eskİd'en iki veya üç yol olarak teşbİt
eĞilmiş.bulunarı nakil ııüddeti, Çoğu mem}eketlerde beş şeneye çı-kağılmıştır {Almarıya, Fransa) .

İııgiltere, bahis konusu nakİl müd.öetini 6 yıla çıkard.ık-
tarı. sonra, L952 öe kabul edilen '$ithoııt time }imit'' e,gas].na göre
Z&raİ.ırı ııüd.d.etsiz olarak yaJ1i sene adedi ile mukayyet olmaksızın,
tarıaınen kapatılıncaya kaöar İndirilmesİ yolunu. gidİlıniştir.

Arıeri]ça Birleşik Devletlerinde ZaTaT naklİ hususrınöa i}e
riye doğru biş senelik ııüödet carİ olınakla beraber, bunı-ııı yağıerıda
'|Carry backm geriye doğu Za?aT nakline de müsaade olunmaktaöır,

Zaıar nakline ait devrelerİn uzatı}mas1, hatta zarııarıIa
taltyit eclİlrıemesi ve Amerikail'a olöuğu gibİ geçmiş senelere teşmil
edilmesinin sebebi, yeni teşebbüslerin il-k yı11ard.a,unı,uniyet}e te
şebbüslerin buhrarı.}ı yıl}arda. maTğz ka1akakları riskleri ve sıklı
temavüçLerin İş hayata vo vergİye matrah teştl].ed'en kazaneın üe*
keınriiııii. üzerinöeki menfi tesir}erinü tamaınile te}tfi ve izale
etme]çtir.
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BİzcJe, bi}inic].j_ği gibİ 
' z.a.rlaıT nakli hususlınrlı. ]çabu-l

edilmlş o}an müörlet i}<i yıldan ibarett:i.r. Bıı rnüöıi.et ğeyet]-e"'clar ''butuJ_duğu, İktisööi hayatın 'icaplar]-rıiı ve bugiintin c].j_na-
mİ]ç ve teşvİlt edİci vergi anlayıı;ına Lı"ygun bulı.ınrıayacağl ci-
hetle' yapacağıınız vergi islğ,]rııtandarbu ınüddetin hiç d.eğilse
beş yı}a çıkarılmaslna doğru bu}malçtayJ.Z.

ee ) Rezervler in ver,*:ilend İrilmesi
Rezerv, bitindiği gibin işletmecilikte bir mu}ıasebe

mefhumu o}ara]c teşebbüsiin safİ ]ç6rınüan tefı'ik edi}erek, t€-
şebbüste, za\İ sarüayğnİn yarı.ında, hususİ hesaplarda gösterj-.
}en fonlaröır.

Vergşİ poli"bikası ba}ıımınd.arı' rezerv ticarİ kaaançJ-a-
rı mevzuurra g}an gelir vergisi ve kurıım}ar ver6çisİ tatbikatı
d'o}ayısi}e ehemmİyet arzeıler.

Bu nevzu- İle İlgi}i o}arak gelir vergisİ tatbikatı*
İL]- feröİ teşebbüsler ve sernaye teşebbüsleri olmak unere,
ikİ yönd.en ııüta1'da etrıek ls,zımüır.

Çelj-r vergşisind'e feröi teşebbüsüşrı bİr var1ık ola-
rak n.azaı"ı itibare alınmadığı ve teşebbüs körının ta.maıaı, üü.
teşebbisin şahsi kazarıcı olarak vergiye tğbi tutulĞuğş cihet.
le ge}irvergisi, ferd1 teşebbüşüerin rezervlerİ karşışında
pasİf bir durumr].a bulrınur.

Rezorvj.n ğtofininarışmarı kaynağı o}arak d^aha müşahhaı
bir şekil a}d.ığı ve iktisadİ tesİııinin büt'iin gen.işlİğğ ile
kend.ini hissettirdiği saha, şermaye şİrketlerİ., 6,ııme teşeb-
büsleri ve benzerj- teşek}cflllerin faallyet şahasıdır.

Yergi politikasında da, trezerv meşelesi, bu teşeb-
büş ve teşekklillerle ilıgİli bir mövzu olarak ön p16na geçğr.

Binğ,enaleyh, d.a]ra ziyad.e kurumlar vergisİ i}e als-
kalı bulunması öo]-ayısiJ-e, bu rneyzudaki görüşlerj:mLzj-, ileri_
öe kurıuolar vergisi konueunda açıklayacağız.

dö ) üeğer}eııel AN

}eğer}eııeler, herşeyöen eıryel amortismana t&bi oları
sabit kıymetlerin değer}enmösinöe ehemmİyet arzeğer. Ayrıca,
Öeğerlenıe}er konusunda, üzerind'e d'urulacak en mühüm mese}eleı
den birİsi cle reğvaldasyon davasıdır.

Bi}lıassa, ikinci cliinya harbind"en sonra, ııilli para-
larıriÖa ayarlamaiar yapan memleket}erde ve sureti u.rnııılyed"e,
para kıymet}erİnd.e uııumj_yetle ilüşüşler ırşkea ge}en devreler-
öe fiskal },önd.en revalüağyon esaslna göre bi1snço}arın yeni-
d.en kıymet}enüirİlmesi yolrııa €]İdilnİştir. Reevalüe edi}med'i-
ği talçd"üröe bili"nçolar, işletmelerİn malİ ve iktisadi durrım-
larını sıhhat]_i ve .:erçek bir şekilıle aksettİrnıek İmkfi,nln]-
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lıaybetmii o].ur}ar. Ayrıea, reeva}üe ed"i}memj_ş bi}dnçolar-
,üaki 'd'eğer üzerj:nöen',yai)]-}aıı 'aııorti'sııran'1'&f ı 'bu amortİsman-
ların ma}iyete intilcalleri'l.o}aı'ıslleı iş}etnıelerin rnalİ-
yet hesa1ıleirı üzerinçlemenfi teşir}er ]:ası1 eder}er.

I}ıı itibarl'ıı, reeva}üaşyoİ]. uese}esİ üzerinde de Öu:

ınak ve İleri Batı. memlelıet1erinde tatbikat nıetodlarındarı d,

müllıem olarak, tcsbit ecli]..ecek bir sğstem altında, bu usü-
liin mem]-eketimizcle Öe tatbİ}çİni sağ1aınak icabeĞer.

Bilhassa, ehemmiyetli para ayarlama}arındarı sonra
}1a1i}re Bakanlığarı].rL nii.saaĞelerİ ve tayin erJ'eceği usu}}er
tahtınd.a hiç olmazsa büyük müesseselere bu usullerden isti
fade imkanlarınln tanınması roa}<saĞa uyg.ırı olur.

Nihayet d.eğerleme, emtia ile Öe ilgİli biı' meuzu-
ğur. Bj-ziıı Vergi Usul Kanu_rrumuzda kıymeti dtişen roallar içi:
o}dukça }İberal bir uşrı-} kabu_l er1i}miçtİr.

Başlra menıleketlerde bu mevzuÖı; çok daha ilerİ gö-
rüş1ere tatbik yeri veri_lerek, geçmİş senelerİn stok}ar]-n]-
İaaaıaşa alma]ç suretile bir nevi rezerv nahİyetİni İktisap
eöen öeğerleııie usu}leri tatb1k eĞj.lmekte 1se d"e, memleketi
mizrie bu öereçe serbest bir metod"a yer vernenin fayclalı o-
lacağına düşünııe}ı o}Öukça müşküild.ür.

ee) İhracaat
İhracatı mali yönd.en, teşvik içİn yabancı ııemle-

ketlerde bir çok teÖbirler derpiş eÖİlmekteÖir. BizÖe de,
hayati bir önem arzödğı']", ihracatın fiskal yönÖon konınması
ve teşİı:ihüililııesİ hususrında ğereken teılbİrlerin alırımasınd
zaruret mütalğa ed.ilmekteĞİr.

İhracatım].z1rı genişlemegi ve ge}işmesinin, şiııd.t-
ye l<adar oJ_öuğu gibi, istihsal ve lhraç elöstİk1yeti ma}ıd.u

bulunan anarı,evi bir takını ziraİ mahşul}er kaörosu içinde
ka]-mak sureti1e, miimkiin o1anayacağ]"n]., bunı"ın için d'e ııamu1
maööe İhracatına öİ1em ve hız verilmesi gerektiğİnü kabu1
etmek lğ,zım gelir.

İııracat po}itikam].zln mamu} naöde ihraşına doğrıı.
inkİşaf etmesi ve bu mamullerin süriim ve üahreç bulabilnes
dış ııİyasalarÖa emsali narnullerle rekabet oÖebİlmesi için'
başta rrrod'tiktİf çalışrnak suretile maliyetin düşüriİLmesİ ya
nınd.a bi}hasşa bu maıid'e}erle it€çilİ olarak ına}i yönÖen de
teşvik eĞici bir tııkım tedbirlere başvı,ınılması gerekecegjJ
tıelirtııek yerinÖe olırr.

Bıı mevzucla bİ}hassa şu teÖbİrler hatıra gelir :

}i; IıIernlelıe'b İçinÖe a}ınan vasıtalı vergİlere j-h-

raca.t rıaddelerini tabi tu'bamaııalc veya önceden alınmış olaı:
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bu lçabil vergileri iade et:nek., Gicler Vergisi KanııntunuzÖ"a İıa
}en yer a}mış bırlı.ırra:ı. fo1ı. pfensibin i}erid.e da.iıa 'lıasit' vagl
ve ko}a.y İşler bİr irale ge_birilnıesi ls,zııİıd.]-r.

2. İt:'ıaı o}ıırrarı ham mac1cl-e]_erĞen im8} ed.i}en malla-
rın ihracı ha1inrle haın ınaödenin İthalı sırasınd"ıı öılenmiş bu
lunan gifuırüic vergİleriııiiı üaÖesi.

3. Maınııl mad.de}ere 5şiren İşçi}İk İçin ödenen vergi
lerin ve sosyal aİdatın, bu mamu}Lerin ilıracı halünde iade
ed.ilmesi.

Bıınlard.an i}k iklsİ umuııiyetle her mem}eltçtte tat*
hik ed.İ}nıekte bulunarı usullerd.ir. Şonuncusu ise, yeni yeni
tatbik yeri bu}rnaya başlayarı bir metod. o}ara.k karşımıza çı}t
maktaüır, Ezciimle }'ransa yeni yaptığı son reform ile bu ted
biri önero}İ bir teşvilç faktörü ıİüarak kabı;l etmİş ve tatbi-
lcino girİşmiştir.

İııt ıakıŞta, ihraç ed.i"}en madde}ere ait oları İşç1-
tiğe ıilşabet ed.en vergi ve sosya} aid,atın tefriki müşkül git
ş;öriinürse dğ, İstihsal mi]çĞarı i}e İhraeat mikç].arının veya
d.ahili ve ]ıarlcj- satışlar aras].ılda}<l nisbete göre ayı.r}na y€
pıJ_ması ıre hesaılanması kabİ1dir. Esasen tatbikat da bu yo]
öadır. -. _' Bizde tekstil ma.mullerinöe, çinıento ve şeker gibi
diğer hazı ııaödıilerde şirıd.ideıı İhracaü yapılması imkarıları
öoğıuş o}ması öo}ayısİle son telclif erlİ}en usultin bu manuJ.-
1erİn ihracı iıaklcıııdş. tatbikİııln uy&.ın ve zaruri olacağını
ııüttllğa ı,-.öerİz.

c; SqsIa]" yöndsn

çelir vergisinin sosyal btjrıyesini takviye etmek ve
içtirnal rıaksatlara öaha rı;r.Eun bir lstikanıette gel"işııisini
sağ}amalç için üzerinıle du"ru-1acaji. noktaları şöy}ece sıralaye
}İ1irizı

aa} ğı az geçinı indirimi,
bb) Aile mükel}efiyeti,
cc ) öze} inüiri üıl erı
dd) Prograsif tarİfe,
ee ) Sos;rğ1 yard.ımlar.

Brı mevzıı}ar üzerİndeki görüşlerimizi s].ra i}e açılı
1a;".a1ım:

a,a).-Qı az geçiıı iı}ö}rinıi
üe}ir verşşisinin şahsi-l"iğini belirten ve sosyal bi

yesİni karakterize eden teöbirlerin başııüögelJ.rden yapılaı
ııe brtnların ön safında en az geçim karşı}ığı olarak kabrü
er1i}en inci.irimler gelir.
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İtiraı etme}< lazımr}ırlcİ, gelİr ver,;İsi reformu i]
ver5İeİ1İğüro,ize en.,&z,,geçim,.inÖİ'r:imi müess'eses'i itha1 eÖi'
}iricen, mali mülahaza}arla bu iniliriııler d'üşüc tutuld'uktar
başka, ind_iriın sistemj- de, pratik düç'ii:ıee}er}e old'u}rça kal

bİr suret'i;e tarızim edi}raiş iÖi'
Gelir vergisİ-rıin tatbik mev}tiine gircliği tarihteı

bu yana fleçen raürid.et zarİ'ırıaa, pa]'aİ}ın satın alma güctind'e

yı.tku-a, 5çe1en d.üşımeler yüztinĞen, erı aa geçim ind"İrimi reali'
teöen büsbütün uzakloşm].ş ve senbolik bir mahiyet alınaya
yüz tutınuştur,

üelİrvergİsisahasındayapılacakislahatileve:
gicitiğimizİn sosya} cephesİnin kuwet}end'İrilnıesi de bİr
gry* olarak kabut eÖi}melİ ve en aZ geçi.m inÖirinıinin, s&'

öece reel iştira slieü itİbari}e eski had1eı'ine irca eğilıı
sile iktj-f'i o}rırııııayaçak realiteye Öaha zİyade yaklaşarı bi'
seviy'eye ç ılcarılmalıd-ır.

Bu-nı.ııİçineırve}agorekeni].ııİveobjei<tİfanket
ve ar'aştırmaı}ar yapılmak stıretj-le, üem}eketimizd'e fiskal
ba}cımdan, ortalaına en a.% geçiıı seviyesinin tesbit edilroes
ond.an sonra Ğ;-ı. inriirİrain, verf1'i hasılatıııĞakİ artlşla nıü-

tenasip o}ıarak ve bir plAn öğiresinöe bu sevi-yeye çıkarıl
maya ça}ışılması i}çtiza ecİer'

lyla}i pol1tikanın brı önemli sosya1 mevzuı-ınrJa, ilu
meüod.lar}a realiteye varüan].ıı heffef ittihaz ed.i}meşi ve

mese}enin bu mahİyeti İ}e is}ahat projernizÖe yer a}ınası
Iazım ge}ir.

Burada şrı nğktayı d.e. belirtelİın ki Tiirk gelir
vergİsi sisteminde en az geçiın ir.ıĞİrimi, Batı vergi sİş-
tem}erine na1"giTan çolc üa]ıa büyük bir eherıniyet apz'eğ,}T'

çifuıkii, ag" sonra temas ecleceğimiz uzare, Batı devletlerin'
Ğe en az geçim ind.iriminin yanında başkaca türlü ind'irİm'
}er de ,ryg',rirr*akta, halbukİ bİzde diğer İnöİ-rim1er, şah'
si sigo::ta ıırimleri İ}e teberru}ard"an ibaret kalınalçtad'ır'

ftn az geçİıı inÖiriııİ mevzu_unda Bat1 memleket}e-
rİnĞe}çi usu1 Ve tatbİkata temaş etmeÖen önce nemleketimiı
d'e halen ta'übik eclİ}mekte o}aıı şisteme kısaca göz atalım

BilİnÖiğigib1,hizdeena;Zgeçimind.İrimibeş
grııp d.alri]_inde miitğL&a ed-İlniştiıı

r. Gru,ı-ı ı Beksrlar T.Iı.
A.B?D.
no1arı

II.
rII.
IV.
V.

lt

lı

rl

ll

ı Ev}i}er
ı 1 ve 2 çocu_klı;- ev.
:3ve4ı'ıl
; 4 Öen fazla. 'İ ıı

810
ı350
1620
1,390
2160

90
ü5ü
180
210
24a

tlergrubı-ırıbirinclirirnİo}.tluğunagörebizim-usu.:
}iimüzd'ei1çinei ve dörd.üııc- ;;;;;""d" ;çlnciden sonraki



çocuk}ar içİn bilfİil inÖirinı yııpı}aa,mak'bac1ır.

,ftı az.,goçiıı .İn'ç}İrj-ınirıin bu tertif ve tatbik tarz
bilhassa çoefitenzildtı'ba]rııııınılan şİstemin kuru}uşundakİ
za"afı ve ]<İfa;1etsİz1iği bsriz }:ir şe}ıİ1de gösterir.

ün az geçirn İncLiriıni müessesesinin muh'be}İf yaba

cı memleketlerüeki tatbik tatz1aa kısaca göz ata}ın.
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''k|i.çiik
en aü

A.B.D.
Do]_arı

Alman1'gdda 1953 yı}ınÖarr eırve} yapılan ve
vergİ reformuıl aÖi1e arrılan mali iş}ahattan ewel
geçİm İndiriııinde şu esa.sler tatbik eÖilmelçte idi*

ı.M.
Her miike}}ef için'üerıe1 intj.iri-m..ö',ğ.ot;ı.,
Eirİnci vç i]çinci çocuk içi.ir (ııer bİrİne)
i'iiütea]çip çocıü}ar '' ( ıı 

)

Bıı:ılar dışında ?ııısırsi masrı:.f}ar içiiı
maktu olarak . t.o...........'ıı.o'o'ııj.a ;a
Üeretlercle &.1rf]-Ca . . . . . .. ,,. .. l... i..'..'l..

Küçiik versi reformı-uıı'ı müteakİp
aş;ağıöaki şekilüe tesbit olıınnuştur :

Bııiı
oüı.]
rj40

204
635

İse bu

l.92
ı4.4
20r

4B
l-52

inöirimleı
A. B.},

. Dolarıı.M
Her mtikellef İçin'temel İnÖüriıı rııı.ıı. j

İrt çocuk iç1n' ı..ıiıj ı iııoı.....'....ı..
i_]cİnci çocuk :İ-çin . ö.. ıİ..r ı ı.i iı i jç ıı ı i ı
}ıIİtteaki;.ı iıer çocuığ için i... . ... ö t..... .

Am tsirle ik Devletlerind.e ;

Ameriiçad'a eT' az geaim indiriminöe şu sİst€ıı tat.
bik olurınaktaclır. Ewe1a geliröen hastalık, iktisap ftas-
rafları- 've söir husus}araİıarşılı}ç olarak esas ind.ürimler
yapı1ır.

&.ınüarı sonra initirim tiniteleı'i esasına dayanarı
bir tarj"fe tatbik oiı-ıııu_r. ıir indirim i.inİtesi 600 do}ara

tekabül etmelttedir.
ünite o$as].rıa göre tatbik olıınarı tarife şuÖur İ

ünİte

65 tl lı eş}e
Her bakı}arı kirnse için (ço
v. Ş nin her birİne ) ayr]-ca

r için ayrıca

Ad.edi---
1
1
I

Kör kad"ın için a]/r]-Ca
Kör erkek için ayr:.ea

}ier miike}}ef için teme} inclirİm lı....ı.ı..tı..
Evl.i olöufu takĞirÖe ayjı]'ca 'ı"""ı"""'ıQe
65 yaşını geçııir; olan ıniike}1e'f1erc1-e_-a{prıca t ' ' ı

1680
gi)0

1680
ıB00

4ü2
2]-6
442
432

l-
I
1

cu-k , ar}İle , ltarÖe ş
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Y'ukarıclaki "e'saslara 'güre 'ev}i've i]ri ç'ocuk;lrı o-İr
rıütçellef için 4 ünite tutarı i}aıı 24l:o clo}arlak bir inĞirj
yapı}acaktır. Iı'Iiikellef 65 yaş].n]- geçrıiş ise bır mikclar
(5x6co) 3oıo öolara ba]_İğ olur.

İnrıİLtered e 
' A. B.D.

DolarıŞterlİn
Bekğr mükellef}er İçin
Evli mtikel}efler ıı .....ı.. İ..ı...
Birinci çocuk için ayr].ca .ıİt......ı.
i:cincl çocuk için ll . ı.. ,.......
ilIütoakİp çocukların her birİ İ<;in
ayrıca

ayı.ne 
'

140
24ü}

100
r25

Kanad.a
Do1arı

392
673
2BO
350

A. B. D.
}o1arı

Balıılan şahıslar içİn (hemşire,
vesaİre gibi) ııer birine ayrıca

Temel indiriıı bekğrlarĞa
tt evlilgrclg ... r..........

150 42ü

60 168

Brın1arın dışında ücret erbabı için munzam bir ln-
dirim yapılııaktadı::.

ücretlerd'e i}k 4005 Şter}inin 2/9 ,ı
Illiiteakip 5940 Ster}İnİn L/g u inöİrilir.
Böyleee 9945 Sterlinlİk (ezgıo Dolar) uır ücret-

ten yapılerı ııuıızam tenzi}Et }55ü ster}ine (434, Do].ar) na-
liğ olur.

ücretten gayr]- ge}ir. sahip}eri için öe yaş üuru.üı-
larına ğüre ayrxca mu}lzain İndirimler tatbik olunmaktadır.

Kanaüada ı

lı
1000
2000
400
400
50{)

i-050
2100
420
42a
525

Çocukların herbiri için
Bakı1an d.iğer kj-rnşelerin herbiri İçin.
65 yaşına Varm}ş o}an}ard"a ayrıca . t. ı

İşveçte ı
İsveçı te on az geçin indİrİmi, ınahallİ geçim en'

delçs]_erine f,öre tayin eüi]-ııe]çte o}up L76c - 20i)i] kuran
1 34r,ı-]86 do}ar) arasınd.a bu}unrnaktadır.

Eıı indirim ev}ilerd.e i]<i kat olarak tatbik edi}-
mektecLir.



Israil
1irası

(rş

A. B. !,
I]o1arı

Şahıs iqiiı tenıe} inĞirinı ...... i . ı. O '
Eş için .. . t ! a... t... ı ıY ı. ı... ... t. l.
Çai_ışan eş İçİn ı . t.. } ı....}.. . +..l. t l
İrt çocukiçİn
İ];inci 'l ıı ..............ı..r.ı...
liütealçi;ı iıer çocıılciçin t.... t.. ı.,{...
32 yaşını geçen bekfi,rl-ardıı İ ı....... t
Şııreti umumiyede erkek}erde 60' lraöıg
laröa 55 yaş]-n]. gecen}er içİn ayr]"ca.
Hizmet er}:abı olarak çalışanlarcla(4ııl İşraİl lirasını geçmemek üzere
bürüt gelİrin ,ı 5 i
Bu çalışıroa inclirİıni ııira,at erbabı
hak]tında. üuJıuAın İnüirinı o}arak tat*
oLl( ed.l-l.J-r.

250 139

I{iııd.is"banda :

Teme} inöİı.im 42i)ı Rarıi (d'/ü Do}ar) olup aile lçiı
iki mislidİr" Ayra.ca çalışarılaı için daha yi.ikse}c mİkdarda
hucusi ind'irirıler ta'bbik olrınınaktarlrr.

Batı ]]ov1et1erİnd.e, geçin İnöiriminİn ( şahıs ve
aİl.e indirinıinin), çocu tenzitatı bakiınınöarı beher çocuk
için ğ,yr]- ayrı tatbik eĞitdiğini (İpsirtere ve A.B?D. gibi
hatta Tsazı ıüemıekğt}erde, bizdeki u.bu}i.in tamanen aksüne olj
rak çocu}c şay]_s]. arttıkça indikim mİkdarının öa yi.ikseldiği,
ni müşa]ıede etmekteyiz (ingiItirg,, İsraİl ve Alııarıyaöa o1*.. . \üug1l 8i]- 0]. / .

Bizde, halen tatbik ed.ilnekte oları an' a.Z geçim İn
öiriminin, gerek ııi}ctar., gerek terekldip tatzı bakımınĞan
ne kaöar kifayetsiz bulunduğınu aşağıüaki cşüve} acıkça
şşöstermekted.ir. Ced.vel' tetkikinĞe de görüleceği üzere, bi:
sütunu tek şaiıısn dİğeri 2 çocuk ve karı kocadan ibaret 4
kİşi1ik bir aile o}mak fzore tertöp eiiilniştir. İndirinl.er
tek ötçtiye gör€ mu-kayese inıkf;nıııı vermek bakıü:_nĞan Amori-
kan doları.na tahvil edilıııiştır. (ı }

İşraitd e

Yıllık indirİm tutarı
Dolar

Bizdekine 6çöre fazl'al.ık
( vakla şık o1arak)

Tek şa-
hısta

2 çocuklu
aİled.e

1050
500

1050
250
300
325
25ü

583
278
583
139
L66
180
139

Tek şa-
hısta

2 çocuil.}u
ai]_eöeDevletler

Türkiye
41marıya
İngiltere
I .-IsraLJ
A. B.D.

90
402
J'J Z

5B3
600

tB0
1068
r ln'\

L47L
2ğöo 616

4
4
6

t

lı

ka
lt

tt

;
7
ö

ı3

tka,5
,4
,5

It

il

lı

Kanad a 1o5o 294., llrT lı 16 İı



(1e

Cedvetde aç:.}cça görü}d'tiğti ü.zere şahısIar için indiri
.bİ.z.Ğelçi.ne,.Yt&7,€lııan takrİtı.en'4,ı5=L2 lcg.t ar'a,şınÖadlıı. 2 çocıüt}ü
bir ai,led.e j.se f]ıerk ço}r d-ah.a fazLa. oluu i.i kat'ba,n }5 kata ka-
dar çılcııaktad_ır.

sn az geçim ind.irimi nıüessesesİnin is}fi,hında, i}eri
Batı d"ev]-et}erinl.ieki tatbikat gözöniinde tutu}aablıicap eĞeceğİ
aşlköröır. I]u islııhat mşvzuı,uıda, üzerind_e rlurulma.sı bi}hasşa
gereken }ıusııs}aı'ı şöyece ifad-e er]-ebi}iriz:

1. F,n az geçiıı inÖiriıııi mİkdarı, geçİn real1tesİne
ve iııdiriınin sosyal malcsadın uy€çıın bir seviyeye yükseltİlme}i

2. üeçim irıüj.rİıni uübğaen9sğıısümbİbFbvi bir öeğÖşik'
lİk yapılmak suretİ}e her çocuk için a}ın]. inÖirİm naüara alıtr
malı; ayr].ra, ıiıkinei ve füiea]ıip çocuklar dolajüü yapılacak
indirim miköarları ö&, hİç değİ-loe 3 veya 4 ifuı-cü çocuğa kad,aı

kenöİ]-erintlen ewe}}cİlere nazararı mİkĞar bakımıniları a.rttırıl'
ııalıo 

3. ücretleröe ,,e mue]jryen yaş hadlerinöen (neselö 65,
sonra 8,yr1ğa hususi- (mıınzam) inöİrirrıler tatbik eöilıne}iÖir.

3iiylece en az geçim ind"i::irni müşsseseui-aiüLeri Bat:
memleketlerİndeki tatbikata, ilmi prensip}ere vo sosyal gaye'
lere d.aha wgun bir hüvİyet iktİsan etmeş olacakttrr.

bb) ALte mü}çel]- efİvetİ
IYfrıaşır go1ir vergİsiniı,:. gelişmesjııÖe bir yarıdarı İtı:

ter sİsteme göre, her tiirlü kazarıç ve iratJ.arın bir araÖa, to]
]-a;ıara]< verg1}enĞirj.]-ııesi nrengibl- uııı.ıııileşirken' İibtır yarıdaı
öa, dıİLb:::-Efzıaöı .getı1r1eııİ;:ıin';ktt1 halj-rıde kaırraıııaşı usuli:niin
öe tatbi}ç usQr+, ge.nüşleniştir.

Ai1e vcya aile reisi niike}lefiyetİ üeöiğİııiz bu usı
1ü, vergi nazariyesi ve vergi hukuku yönlerinden bilhaşşa .L1'

man}arın tekemmül ettirdiklerinİ görtİı'flz.

Aıı.cak bir taraftan kadının çalışma veiş hayatında
gİttİkçe d.a}ıa 

'<ıeniş 
ö}çüĞe aktif bir ro} oynamağa başlamasil'

eemiyetin gtrülİüri.inde vukııa gelan Ğerİn tahaınrül' Öiğer ta-
raftarı. ge}ir vergisİncle müterekkiliğLrı azami haÖ}ere yllkselm'
si vg nihayet AnerJ.ka Bir$eşik Dey}et}erinÖs bu hususta tatb,
eöi1en aksİ bir şıiştemin tesirile aile mtikellefiyeti egaşl nı

zarj- d.eğerini kaybetmeğe başlamış ve tatbik sahası git gide
d.ara]-mağa yüz tutmııştr:.r.

1) ''gay. }tJ Ğe'' Ücret ge}iri e}d.e eÖenler için;liştede yaaı
memleketlerin bir kısmınila, bu j.nd.irİmlerin daha üa yiikse
olduğıı hat ırlanmal ıi-lır.
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Birleşik Dev}etlerin g;e}ir vergisi sisteminde cari
olaya}< ''Şıı}it imc*ıerıetiıot1,' yzıhut kısaca "Şrı}itüirıg.'ı lıslı}iinş
göre koca İ]_e karının ge}iri tonüandıktan sonra ilriye böltin-
nre}rto ve nıii'beralçlçi nisbetli tarife gelirin her bıilr parçaslna
ayr]- olııra}* ta'bbitrç edİ}rıelıteılir" Bu usıılü karının hİç biı' ge-

}j.ri bı-ı-}ı-ıjuni.uÖrğıı i:ra.l_}erıle üııtıj- üoğruÖan rloğruya kocaş1nln' ge-

lirİ ikİye böliiııme]c şu:.eti].e uygrüarunaİta, mii]çe}lefİn ijliiııiin-
öen sonra iki y]-1 t;ıtbikj.ne r;.evam ed.İ}rnektedir.Kardeş ve ço-
cu.k}ar bu ıı.vanta jın nısf ınd-a.n fa.yÖaleınmeı}rtaclırlar'

Bu sistem son z.amaJılaröa Amerikadan Avrupad-a Frarrsa

Almanyaıya c1a g:eçıniş bulıınmaktaclır'

}.ra.nsız ı:;e}İr ver,gisi sis'üeınind"e teorilç balrımdan ai1
roüke}lef i:ieti cıı.riÖir' (r )

Bııııa. göre eşlerin ve çoculr}arın getir}erİ top}u o]_a-

ralç vergİ}endiriı-ir. Şu kaclarki. aile efradının sahip olÖuk-

ları ayr]- i:ir servettenn yahüt üizzat, çalışmalarınd'arr temin

etti}ç]_erİ .ı€-_]"irlerin; müracaatları üzerine mi'istaki}en vorgi-
}enĞiri}meşi oLğğÖlür.

Yine lrranğlz, ge}i:l vergisi sistÖminde, müterakki veı
ginin tatbfki bakımındaır, Sp}itting metodı.ından mi.ühem olduğı
ar'ı}aşıları "puestiont farrıi}ini" Öenilen ve gelİri koca ile kaı

için ilci parçaya }.lö}en, bunlara }ıer bİr çocuk için yarıa par'

ça ırsve "ou, 
hasr.şİ bİr emsa,L uygııLanmaktadır.

Bıı şırretle Frarısad.a aite miikel}efiyetinin pek ınısuh'

slrz ve karışık tıir hal aldığı görüliir'
A}manyada 'ıjJv ictaresi miikellefiyeti" aÖile eari olaı

ai}e miilcellefi:.reti aZ öıı.ce içaret ettiğimiz gibi A]'man ge}ir
vergisi sİşteminin lçuru}uşu İtibari}e, iştinat ettiği teme]'

pı:ensinlerĞen bİrfdİr, Ancak bu preıısİpte ve bıınıın tatbİka-
tında zam]arı:İa gevşemeler husu}e gefüiştir. Son aarnan]'ara ka-
Ğar eşle::in ve çoörıkların ça}ı*maÖaır ınüteıre}lit ücretlerİ
btrleştiri}memelttegçşrıca' muayyen şart}arla eşlerin ücret ıı
hlyetİnöe o}mayarı uazarıç1ar,-nln (tİcarı ve raesleki) d'a ayrı
ayrl vergilenÖiri}mesi kabul edi}mokte id"i. Son d'efa yaplları
reforrn ile A]_roanlar d"a, Arııerikad"a cari oları Splittİng üeto'ıu

nu kabu} etmelç şu.retİ}e, ai}e müketlef iyeti esaşıİıa terk et-
ııi ş bulugrmaktatlırlar .

ı ) İ,rarıeız gelir verf,isi sistemİ mütenasİp ve müterakki Ö1-

mak üzere birbirİ üzerİne rnevzı,l İki vergiÖen müretrckeptir.

Aile mii]çe}}efiyeti iki- vergi1i.e d.e tatbilç ed'i}mekteÖİr'

i
I
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İngiliz vergi sistem1ncle aile mülçel}ef'iyeti iıakkh
ğatçi esas]..aro surtax ve İneçmetax bakım}arıncla.n ayrılok aı
etmÖk}e 'berabern 'hey'et1 uıırrmiü'esI}e ö.aiıa zj.yaüe eski'A}ma
usıı_}iiııe benzeti}ebi}İr.

Türltıi,yeye gelince, bizİm gelir vergİsi sistemimiz
öe aile ı'eisi nülçellefiyeti, iicretlere Ve karı İ}e çoculcle
rın husrı-sİ şervetlerind.en seığlad.ıklrırı iratlara şamİ} Öeğİ
d.ir. Bıına üukabi} ticari ve rneslelr,L kazaxıçlar, birleştiril
mek suretile vergİye tabi tutıı}ı"ır.

üörülüyor lçİ' fiirk vergi sisteın1nd"e, aile mükelle
fiyetİ usulü, 1rutrarıclan beri izah ettİğiniİz görüş ve tena-
yiü}ere ı V€ tatbikatın a.}makta ıı}duğ.ı_ yeni şelıillere uyguİ
bulı.ınmaf,çtaxı uzalç kalııı i'ıtır.

Bu itİbar}a, vergİcİliğin önem}i mevzularınılan bl
rini teşkiJ_ eden brı mese].eyİ d"e yapılacak ııffiJri is}ahat s]
rasınd.a ve sos3'al tecbirle:: çerçevesİ İçinÖe ele almanın
zaroan:J- ge}d.iğine inaıımajçİay\7,'

Cc) ozel indiriıılor
Türlç gelİr vergisi sİsteminöe, e!," az geçim lndiri

mİnöen başlra, gelirden sadece şahsi oİgorta prinıleri iJ.e
toberrrıların ınü&}Jrg11 şartlar ve had"]-er Öahi}ıinde tensil
eöilıııesi kabul olurımuştur.

Batı vergi sisteülerİnd.e, vergi aclaleti icabı ve
sosyal mtlldlrazal,ar&a bu- inöirimlerİn çok daha geniş tutuJ.'
öuğ-ı.nu_ ve gittikçe genişlem.ekte olduğunu müşahede ed"eriz.

lıahis İıeırzülı irıdİrim}er, rnuhte]_if ğrııp1ar altınöe
toplanmakta ve kğh gelirtlen, kğ,h vergİden ind'irim şeklindt
uygu}arımaiıtadır. (ü )

Alroarr ge1ir vergİsi sisternİııÖe bu inÖirimler üç
grup altında toplar:mıştır I

' I- İJrtisap rıasraf]-arı inĞİrimi ı Bıı kategoriye, gç,

}irin iktİsabı İle i1gili masraf'}ar öahildir. (İşçİlerin
a1et, iş elbisebi gibİ çalışııa masraf}arı, işyerlerine gİ'
d.ip gelme nıasraf-latl? İlah.. )

rI- Hu-susi masra.f}ar inı].irimi: Bıı kategoriye gelİ
rİn iktisabı İ}e ilgilt olmayan ınasraflar girer. (şaıısı sj
gorta primleri, huşusİ borç faizleri, mesken ted.ariki ve
sermaye 'beşkiline ait tasarruf mevduatı' yapı. ve istihlök
}roopera'bİf}erine iştİ.ra}<}er, }ıayır ve din rıüesseselerine
veya i]"mi araştırmıılar içiıı ya"pılan teberru-lar iüah.. )

(r" ) Bu irusrrsta ııetoc1 ve tasnİf ba]ıımından Batı Devletleri
vergİ. eıistemlerinöe büytik bir ıruzu.hsuzluk ve karışıklığın
hiikijm süröüğji göze çarpar.
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Irr- Fev1çalf;ılÖ ma.sraf inrf İrirıi: Bu }<ategoriye d'e

.ğ.ı:iui,,rna;ıİ,1,"et.t,e ,o].,an ,ııaç;:ra'f,'.l.a.r rla.},:.i].ç1j-ıl,..('LIa.sta}ık, :raliili-
}retı |ıazan öliiıı, mrr}ı.'b:ıç a.krabaya yardı:ı, ya'ı,:}ı 'iıİmseler vey

ço}r çocufrlu ai}erin ijc'i-edi}<leı'i lıizıır:'bçi -Licreİ}eri. 
)

YuiçarıÖa üç gru.n'ba toplanmış olan nıasraf}ara ait j

diriiıler, (baaılarl muayyen ]ıııÖleri tecavüz etmemek şar'üıLd
gerçelı mikdarlari.l-e T'LaZiıyL itibııre alınır. Gerçelc mikd'arın
tesbit vetğv6i]çİ ınünı]ıiin ve;ya müteanıe} o}mayarı ha}}erd"e İndıi

rimler götürü o}arak tatbİk ed.il1r. tiİese}d ücretlerÖe, İktj
sap masrafları ve huşusi ııasraf inrliriınleri sı.:-reti umüniyo'
p;ötürü u_su}Öa. uygu}anır.

Böy}eee iiçret'be:ı ;anılan inrlirimlerin toplaıııı oİt

az geçiııı inĞiriııİnİ bir ,ıis}inĞen fazl,a arttırmış olur'

Verginİn mu_asır' sos}ra} an1a5r1ş1nın bir ifad'eiıi vı
'l;ezahi.irü oraıı çeşİt}i inÖirimler tatbikata' rürk gelir ver'
gisinin ısıaııınc'a', brr 3ığ16en d'e a]-ınaeak bir çolc terlbirIır:
meveırt olÖıısınıı bize telk1n etıne]çtorlir'

Balıis nıevzu.u indirj-m}eröen bazıları üzerinÖe' gog'

yal nülöhezaLa:cla, bizim de t1rırma.rnın3-1;, zamaİ1; gelüiğine inı
maktayız. Iit31u.r, çalışroa ind.irİrni, yaş;l tasarıııfu jııÖirLn'

ve hasta}ık nasraf_l-arı ind-irİnıirlir'

Ça}ışma iııüirimi, memur ve 1şçi gibi hİzmet erbab
rıın' yol masrafı, giyirı:ıe ve ça.lı,snıa vasltalar1 üa€'raf}arı
yemek maşraflarl' kj_taıı ma.şraf}arı gibİ iş ve ça}ışma }ıaya

larının j.sti}zaın ettİği ve gelirin iktisabı İle i}gill bir
takırn zarvıi ma.şraf}arı j.lıata. eĞen ve her med'eni memlekett

şu voya brı şe}ci}Öe rLa;1'a;1ı itİbııı'e alınarı ind'irimclir'

TJj,zim vergi sİştemiınizde ça}].şma geliri i1e serüa
ge}irinİ farlılı şeki}cle vergil_endirmeğİ tazaJrı'çxı eĞen Öİ9ı:

riminasyo]n rıs;aariyesi açok ve iıariz bir şekilğe tatbik eÖt

ııec1iği için, çallşmanın hiç d.eği3-se bu yolĞan bİr cLereçeye

kaüar lroruryoası bir }<at daha ehernıniyet iktisap ed'er'

Yapı tasarrııfu iııÖi::İmini o billıassa hizmet erbabl
ııun dunımu iüe İlgİ}i mesken po}İtikas]-ı11n bİr ııı'suııı olaı
müta]-fia etmeic ]-azımd-ır.

Hasta}ık masraf}arı İnÖirinine gelj.nce, bu inÖirl
mind'e bir yanöÖrı sosya} bir ihtiyaca Cevap verirken' übür
yand.a;ı masraflar]-rı tevsii<İ do]_ayısi}e, ver6çi tatbi}<atınd'a
biı' nevi otokontrol fonksİyonunu ifa eÖeceğİni göziinii:ıde

tutmalç lazımclıııç
IıIuayyen esaslara bağ'}aııa]< ve azajifii mİküarlar}a tt

r1İt e'üırıek şartıle biziıı d.e şirı<Jitİen, mütevazİ ö1çiilerd'e d't

o1sa,, en at geçirn ind"irininİn '1ranınÖa' di1jer İnclirirnleri d'e

tatbike tşığ}aınaınız, vergiciliğimizirr sosyal hüviyeti}e, tı
kemmii}tinü ve inkişafını sağ}ayaca]ı başlıca teĞbirler ara-
sında mütalsa edilmeliüir.
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dd Fro ife
se}ir ver6şis1 tarifeıniz bir taraftaın enflasyon yü-

ztiııöen deformasyona uğrarlıen, Ğiğer taraftan da y'i'iltsok ka-
zançların tekcırıriin{ine ınanj- olacak bir varlı}r Eçösteremeyere}'ı
güte:.ak]çi tarife ile geiir vergisinÖe istİhÖaf eÖilen, Ver-
gİnin sosyal. fonksİ-yonunl İfadan uza.k lcalmıştır.

Binaerıaleylr vergi tarİfesj.nğe bu ikİ ana j-ştİlçame't

gözöni.iı.öe tutı"ı.1mak sureti}e alınacak işlğh tedbir}erİnİ ge_

niş surette belİrtmerlen thıce ı garF memleketlerine rLaaaraİ:-
aıığtıı< ve mırtedil bir tarİfe hüviyetinde olan gelir vergisİ
tarİfemj,z,i ha,zı i}erj_ Ratı d-ovletlerinin tarife]-erİle muka'
yese etınekte1mülühüza olurırıuştur.

İ*ı&
}'ranşaÖa ı
}aha önce iş;aret olıınduilı"ı. gilıi Frafi.sız gelir verg!

si sistemj. mütenaşip vergi (Taxe Pronortİourıel}e) ve munzzu

ınüterakki vergi ( Su-rta>,.e r^::ognessİve ) o}ırıak üzere birbiriNi
üzerine mevzu İlci ver5İden ııij.rejc]<entir.

\
itliitenaşİp vergiÖe j-sııinden d.e anlaçıldığ'ı veçhile

bir rıüterakkili]c b;ıjıiş konusu olnıayıp progresyon mı:nzam ffiı
'berakki vergiöe tatbik olurımalttadır. Tarife şüöuı' i

Dilin].er Nisbet
,/(Yenı r'. ij. )

2,200
2,2Ar
3" 501
6.i)01
g. ocl

t5.001
3ö. o01
50.001

e kaöar
- 3.500
- 6.000
- '). ooc
-15.0i)C
-3ö. co.ı
--5C. CCC
ve faz}ası

o
10
't6

20
1n

40
tr1\

60

İ-rıgi].tered.e

Bilind.iğ'i gİbİ ingİ-liz gelİr vergisİ sİstemi İneo'
metax ve Sıırtax lsirıJ.erİ veri}en ikl vergiden rnüteşelılcilĞil

İnceme Tax, prensİp ititıç.rİ}e mütenasİp tarifelİ
bir verEi olup nisbetİ ster}j.n başına {J Şİlin 6 peni|dir.
Bıı mİl<clar i1 42|5 a te]iabüI et:ıeltteöj_r.

Bıınunla bera.ber 36ı ster}inden daha aşa.ğı çielİr}e. .- ^.içiır tenzi].a1t}ı bir tariJ]e uygul"anme]çtı ol.u'p nisbetler şöy
}e olınalçtEıdır :



İııı
IıIüteaiıiıı
l,'Iiitealrin

ijterli::ı başına
_ş.tL

6C Ster].İn lçin 2 .
-ı-5o 'İ '' 4 .
15]lıtı6.
36ıı Şterlİnden sonra B .

3
9
9
6
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',.J

tt*
23175
31'75
421rı

Sur'üafe ise 2,üüü Ster]-iııöen yiikşek 6çe1ir1ere aşa-
ğıda}ıi ta:ıife gerejiinee uygıı1arımaktad.].r.

Ğelİr di]-inıleri
Sterlin

s.tgrliı:ı . barş;nıa
Şh. ü. 7İ,

2.001 2.500
2.5O1 3. OOO

6. ü01 B. r-),Jı)

B.oo1 -. lo.o00
10.()01 _ 12.üi.)o

12.0Ol - L5, O'JO
15.001 +

Z
2

3
A
+

5

6
7İü
q

ıo

;
6
6
6

c
6
o

6
o

a

a

a

ı

İ
ı

l-0
L2 15

ı7 ,5
22 15
27 r5

İ7
42'

3e

47,5
5A r-

5

5
r:

,

ğtjrİ.ildüğü gibi İ.ııgilterede İncaıne Taxİda nisbet,
(incıirİmlerden sonra), Ster}in başına tJ şİlin 6 peni o]-mak
üzere ,', 4215 Ğur.

Surtaxrd.a ise nisbet .al 10 d.aıı ba.şlayıp 'i', 5J Yğ ]ca-
dar çıknıak'tadı::.

Eöylece iki verginin nisbet taplaını 15.000 sterlin_
den sorıra ','i' Ç215 a. kaüar yükı;e1nıe]<tedİr.

Hol]-anclarda İ

I{ol}a.nclard.a gelir vergJisind e ta.tbitc edil-en rnarjinal
nisbet 135.c'lo florind'e 'rt 7215 a varmaktaöır.

Bu meııle]çette ayr]-ca bİr servet vergisi bulunöuğu
Ğa hatırlanrıalıCllr.

ada :

Alııanyaöa azamİ nİşbet önceleri* /" 82 iken, sonrala-
}arı iıu nisbet eırvela ;:, 7c e Ve bilahaı.e L953 de yaoılan re-
fornla 3Bı.i)iii.} }.i;iarkta. ;j53 e kaöar r].üşürülmüştür.

Amrırika üirles.ıilç Devletleriııd.e :

A.B.]). nde tarnşlıır itibari}e azanıi nisbet ,, 9L e
}çad-ar. çıkmakta iıse iie 2O0.oo0 do}ardarı yı.üarı ge1j-rlerrle nişbet l" 87 ae sabitleşmekted.ir.
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8u ıneın}eicctte :[eılere (aza') dev}etlerin ce ayrlca
v e rgİ eı]_ tiı.]ı]_'ıi.ı::_ tınıı-ti-ı'j-ılışie.}"ı'd ıl' .

Ltirjçİı.eöe :

I{em1eket}erj'ıı:Lze ,g;elince r 'İüirlc gelİr vergisi v.'
lçururılar vergisi nişbetleri, Batı devlet}erin&e carİ nis-
hetlere rıauerai1 <ıldu_}cçıı. tlü.çüJc ve rniı.tedilcir.

ııilnal,;i:ca vergi vazedİ}irltent3e1İr vergİsi nİsbe"l
}eri, İ ıı clen başlama]ıta ve 1ı0,ü0,f }j_rayı aşan gelir}erc
iü ]Ş de şabit}eşmeltte id.i. 69i]6 sayı}ı kanunla erL aZ geçiı
İndirİuri haüLeri ;, 5rJ nisi:etinde arttırılüaŞ, aynı zamarıöı
vergi tarifesine }00 bİn ].irad"a.n gorira üç Öilim daha ilöv<
eclilerek 3i)0.0{.ıİ Lira ve üaha ;ruicarı matrahlÖrüa'verşii ni*
beti ;i 5(i de sabİtl-oştirilmiştİr.

. Eöy}ece, nıemleketinıizd-e azarn:- fiİ}i verş;i xükti,
başka bıı: tauir}e ver;,;i p}afoau ;1, şa Öen lbaret bulı.uırıaktı
ö1r.

ı{6ıi.ı- -,ü 'l;uüu:ıaıi .tai:İfog]iz .şöyl<İdir'. i : ..- '.j" .,'.;.' ,;

rtk
Şonra ge]-en

Gelir Dilimleri
trnn lira lçi_n

'ı 
lı

Vorgi nİsbeti
.7c

ıı
lr

ıı

'l
lı

It

ıl

lı

ıı
It

tı
İı

ıl

ı|

it

İı

E .\nn
).\-'./'..r

L0 
" 
or)0

2c.oİ0
2ü' t)o0
2ü. üüa)
22.5ü:i)
25.A,10
5C.OCO

}25. öo0

ıl

ıı
$

ll

iı

ıı
ıl

ıı

tı

ıı
il

ıı
tt

ü

ıt

ıl

T5
2A
25
30
35
4A
45
50
,5
60

30o.0ijij lira v'e ılalıa fazLa olaxı matratılara 7tr 5Ü

nisbeti uygu-}aııır.
Iİ-ı. rnukayese}erd.eır sönra gelir vergisİ tarifemizi

bu bahsirı baışınd.a temas ettiğimiz İl<i arıa istükamete göre
iş1ahı husıısı.ınüaki düştincelerj.mize geçebilİ?Lz.

E\rve1ğ,, mütaıİ{İıiyet esaslna İstinaaı ed.en gelir
vergisİ tarifesi enflasyon Ve parağ}}ı3. İştİra güciİıde azaJ-

ına ]rüzi.inden öeformasyona uğramlş ve bu Öeformasyon bilhas
sa d.üşülc yeni tarifenİn. ilk kaüomelerine gİren maaş ve üc

lerd.e ırıenfi bir tesir iera' ed^ere]ç iıüta.rlçkİyete tersjİ.e İç
1eyan bir şe1;i} vcrmiş'Lir.

Yani, gelİ-r ver+iisine ii.iç bir ıZam yapılrnamış o1ıı

s]-na ra.ğnen, müCerred ııara lçıymetinin Öüşmesi yüztindğn ve

gi nİsbet}erinde geniş ölçüde bİr artma vukua ge1nıiş, nis
iıet}er kenÖiliğinden yitkselniştir.
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Bu fikrİmİzİ bita.z Öaha açık şeki}cle iza?ı eÖebi1'

mek İçiı..ı aşajiıÖalrİ nıuka.yese}İ mişııl}ere giin atnak kifi ge'

1eceııiir. iııı.,ı.ayesö1er&e vergİler inüİriüsi'z''ol'arak'hesap'
lanıiıştır- )

10cij d"o}ara 'beke,}ıül eÖecek ü'ıllık gel1re 6çöre şu
ııeticeyi e1d.e ecleriz :

YıL].ar
Iiur
Tir.

2 rB2
I "C?-

I{ur
TL"

1950
196,.)

Yı}}ar
1950
196il

Aynı mukayeseyi 2ÜÜo Öolara tekabill eclecek yı1lı
ge}ire göre yaıı'bığ!ımız taj<ıliı'de netİce şöy}e olmaktad'ı'r :

}ocO }ç}arın
mübayaa becle}i

TL.

2Ü2a
gü2i)

20ı0 }oların
müba.;.E1g bed.eli

mr
I]J.

564ö
18040

100 alt].nın
--tgjg*3]ı_

3. /iİn. -
f-3..296.-

Yı]_1ıic tu""-

tarı Tü.

4 .441
.r-.L . ı] lJ ij

Vergİ
tutarı

[L.
435

L75a

Vergi
üutarı

- Trj.

995
1ü25

Yergİ tg
tarı Tı.

575
2300

Vergi Tu..
tarı TL.

503
1ü7B

Şi ı'1İ Verg* nisbetl
'/ı

15 r43
19,40

!'İİ1İ veıı€
nisbeti

17 164
22 '3ı

$iili ver
oi nisbeti
!..l!-.....-.....".l#

}tr3
16, 3

2 r1a
tj roZ

Altınfiyat}arlna göre yapı}acak bir ııukayese de bu Öefüüx'

maŞyo]ıu belirtecektir.

1o0 altınlık bir gelire göre i.eticeler şöyled1r'
(Huücayeseti.e Cumhuriyet a}tını fiya_bları esas alınmıştır)

şiİli Verg:
nisbeti. ,t

L6147
2o' 36

34
TT2,

90
ı6

Yı1lar
B1r altının
fiı'atı TIJ.

ı950
195:)

Aylıit geçİ.m
YıL].ar sraf ı :ıL.

37::
')),)

Aynı muirayese aşağıdaki ceĞve}Öe geçİrııne enÖeks'

lerine göre yapılınıi;t]-r. Yani ı9şo yı}ınÖa üç çocuklu bi;

ailenj_n geçinme end.ekşi seviyel:inüelçi gelirİ ile aynı
allenİn1960yılınd"akİg4eçİ:rmeeırd,eksiseviyesinclekige-
lİr]-erlniıı fiili vergi nisbetleri mukayese eĞi}miştir'
(Vergİler inüirİııli iıesaplaruııştıı"' )

1
.1-

I
:r o

5
6

I il<J
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Ceitvelde ]ıu allöaıiiin asgari geçj_nme sevi}ıgş{ şartle
rıncla bir öeğişi}ı.]_i}ç ve bİr iıiiltso}ıne o}nadığı ]ıır}de bü sevi-
yeöeiıi ,celİr1erj.rıtlejçi filçti.İ. artı; üo1eıyısj__l.e Ver,.:i ni.';belıir:
de ıruiçua ge_l.eıı. tlegi:i:_;:i-.ltl ilç ı:il"r'i.ll:ıc]ç'b ed.ir.

}irı"]ııırıd.a]çj. cedve1lerd o tezııi":.ür eöeıi clef orma:;ycırı t1a}

zİyarıe ücı,e'b}er ve sai-,:!tgelirleı' iizerİnde tesir icııa ct,ıi Ş-
tir. -Dii;:e:: Jıa:ıançlıt:r't1rı İı;e e:ıf.Las1;on d.o}ayışj-le giel;trcle art-
mI}ıJ o}üıı.İııı için bun}ar bu. far}ıı telafİ etmişler ve tırı ııenfü
tesird ün ne$ü1 kalnı1;iarüır.

}iiier tıı:';_ı.ii-b,aır, tugüııkii verı:i sisieniıııız ve gel-ir
verşisiniıı bıı nüteralt]ti tıır'ife*:İ, mero-Le}ıetirnizd e öe, kenılİ-
sİıı.İ ka'bı;'l!_ ettir.'neii;e baı.:_Lııiiı:_ı,; çı_Lıın soı;yal aıılayışa uygı.ırı biı
tarzr\a' aş]-r]- lEaııanÇli}rlll te}te'ırvi.iniine ve sınıflar arasında
sosyal tezatlııı'ın Ğeril.leşrnesine mani olaınanıış;t].r.

Vergi- sisteııİınizin sosyal yönöen reformıına,giılilİr-
lcen yü<se}t gelir trarıış}ar]-na tatbi]t eĞilece]t nisbet3_eriıı.,
ge}iı:in ciagjıl.ış;ınilakİ Tsu. ha'riz farklı1ığı giderecek tarı:da
dahaı cla ar'Ltrrı]_;nası yolunır p;iiiilmcs;ini zıırurİ gdrmelcteyi.Z.

jıu maksatla yapılaca]ç bİr tıırif ed e plaf onı.ın İskarı-
d.inav mem_l-eketlerİncle olöuğu. gibİ ,'i B0 hİç olmazsa sosyal
btinyenizin fark}ılığ'ı gözöniiııde tutu_lara]ç 7ı 7ö o}arak tesbi-
ti gereirtiğıini beiirtınek İcap ğder.

ğinaenaIeyh tarifcnin ytıkarıki sebeplerden do}ayı
yeniden aşağıcıaki tarz&a tar:.zin ed.i}ınesİnin muvafık olacağı-
nı clüşiinnekteyİz

İrı<

üelİr öiliınleri
T. -ır.

5.000
H nnn
-r/ a \t'J'."

15. ıoc
35.000
70.0ön

140. 000
230. )oo
500 " 

ü00

Vergİ nİsbeti
/,

10
,,')

30
4C
5o
6o
70
80

S enI
,ı

İı

'ı
aı

rt

lı

aİo
t.ı vaonr

İı

tİ

ıı
ıı
lı

It

1.,J0o.ü]ıi] lİra ve c]a}ra İaz'La olan rııatra'nj.ana 'fö 7'3
nisbeti uygulariır.

lııı ta.rj-fe ;nıka,rıd.a. arzedi}en ııaksatları lcarşılaya-
bi}ece]< 'mah.i'/etteı-]_i:'.'. llari'je illı iıc.ülcrcle halen merıi öTan;a
nisbetle ,i; 5 inılirj"}ne]ç}e, bahseclİleıı fiili vergü nisbeti
er'ı]-ş]-1ııı ilüzeltıııiş ve yİi}<sek kazeıııçılaı'rı da eskisirıe YLaZa.Tan
';i z1 nişlıetinü.e cta.}ıa ağır iıir müite}lefiyete tabi tutmuş bu-
lı.ınmaj<tad.]_r.
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Tarife, 25.000 lira ]ca.da.r}ı]t ııatrah civarınĞa esJki
tarife i}e fii}İ bir eş1tliİ.ie ı-ıleii;ınalı'ba bıı_ mi]çrla.rcla.ıı az o}ar
}ard.a tarife esk1ı:ine ni;;J:etle clııhıı r}üşti}c, bu.melılağd.an son.
ra dııjıa aij'ır olnajctııtlür. E'u ıı.ğır1ı]ç 100 bin liraö.a')i J İ'az}ı
1ılç şelılİnd.e kerıij.ini 1şijsterııcj<teclir. 5ıı biıı lirarla İse arİı
'i L} d^ur.

ü * Vergi teknİİ|i :rijniiı:c"l. cn

Ae].ir vergisinin bijıı;resine taallük eĞen yukarıda
arzettj,ğİ.miz lcijk]_ü reforn.Lıira' men]çu} Sermaye stopajı konu*
sunda ya;ıılını.şı narı:ri o-Lıın ij"eğişi};lİkleri cle ilave edebili-
Tiz, 

"

Ae}ir vergisinin ]çabrılü sı]1asanda kırnım]_ar ver5ı;isi'
,rin ';;,1 üiı a, indiri}rneş;İ üzerİne alela,cele teövin edilen stopa-
ja r1it ü2 inci ılııci<ie lıiil;İiıılerirrin, prensibe olduii.ı lcadar, rei
titeye c1e r1ygı.ı.n b'i,ı-}ıxuıtıttığr 'i;atbilrat i;a iıarşılaşı}an, sonıı. gel
mğyeil icıı:'ışıklrli ve güç}tikler1ı: sa'ı]İ'b o}ınır;;tırr,

2- Kanuıırımuziiaiıi isti;,:ne. v* muaflık}ar brı''ıihkü çeh"
resj-le siııteırli ve sosyı:."}- :ı:ıi.;sai-Lı.ra netod.}rı bir şelcild.e hiz"
met eöecelıı bir öu_ı'i-;jııı1ıı cle1ii)_ılir. .iju ist:ı-sna ve muaflı]çlay lg,a'

ru;.na çeşitli ınalıseı'b}ıır}a faka'ü sisteıığüüa}arak soku}muşlardıı

Bİıııaena.iey]ı iştisna. ye mı.ı.af}ılrların öa, kanıı:ıun re.
formla yiikseltileeeği sosyal gayel_erle organik bir bağ}arıtx
halinĞe butuııaca}c şekilöe, Venid.en 5çözden geçiri1mesinde Za-
rı-rret nütal$a etıiek'beyiz.

Ayrıea gelir ve:'gJ-sinin b'iinyesine ve metoduİ.a müte'
al}ik gsas c1eğİşik].iltler üıanıııda. tnı vergİ karıııru.ı:ıun geçtrüiğ:
1o yıltık tatbilçat devresİnĞen diğer madÖelerinde müşaheÖe
ad.ilen bazı vuzu1ıgrrz}ır.i< ve a.ksak1:-k1ar ila, tanıın ııetninde bj.:

ta]ıım tashih ve taüil]-er yaııl_ııasın]- iea.p ettirnıektedİr.
lfu sebeplerle, vergiirin ya.ıısınc].altj- 'ınızı-üu ve insi.

cafliı bozmamak için, bahis korırı-srı reformun, kanıınuıı, yeni baş-
tarı teıivini siı.retİle ta}ra]ılçulı ettirilmesini zaruri buluruz.

A]çsİ taküirde, mevcut kanrııa, esaŞa taallfu eden
biı' çok ek madtleler şıkı-ştır:-}ması ve kaııu:ıda mad.d.e yerleri-
nin eleğiştİrilmeı;i, üe}ir Veı'i','lsi Kanu:ııımuzu muğlalr ve yarıa-
1ı bir hale şolr:ıı-ı'ş olur ki, bırıııın i1mİ ve rasyoıı.el bİr ha]-
şuretİ olara}ç ]çabu-liinü ııtj_rnküıı görmeıne]rteyiz.

Bİzüe, tıiı ve;.gi ]çarıurrı.;ırırn yeniden tedvinine gidil'
mesİtıd^e:ı çelıiııiliıe:;iırı1c,ıİ şaİ];}er, lıi}iııdiğİ gİbİ, bir yandaı
ta,;i]_ ve i:]-a]: s;.ı].rail::ı_ir|,.. {_,;j..fjnCyeif ınaödg1erin dt., }ıu ıııi.inasebetl'
yeniden iniiııaltaşıı üevlıLlıl yıı,ıılııeı]- Ve bıınların, d.aha ziyade
politii: ınüla}raza.l_ıır}a.1 Ve,:f-ıii 1ıre:"ııiı vr: telcııiğİne ay}rırı Öe-
ğ'içitı}İk}ere ]nıırrrz hıra]çı__l_ıl1ca' öiğer yandan cla ref'ormun gğe
rnesi enıLişe}eı:idİr -
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.F'ja..L.b"ııtrir.deıiİıen İ]ı'i;.ir:ad.i 'ııe içtinıai şartl..ar'ıı intiba
etrnek clıı.ı.tırırinıia o]_an ve }o senclik ha'ıatj_ bj.'i'tecriibe clevresi
sa'ıi:.lrııa}r gerelterı, gelir verriİıi 'ıibi bü;,iiL tıi::' ver1.;iı:rirr kanru
olara]r lrir siirü ek}el" ve yanıalıırla ayakta tutu.lıniı.sı doğrrı ve
yerinde bir ]ıarel;ct ol"g;ıaz.

Fu sa}iada geçiı,diğimİz tccriibe.l-erden mülheıı ola.rak
şu:ıB da İnanmakta;1:.z ki n k'u.wetlİ bir gerekçeye Öa;rg11an rro }çt

n1üı yap].c].Bın]- karşısınd.a gerektiği gibi izah ve müÖaf'aa edi-'
len bİr vergi reforlıU_ıriı-n bi"itt-|'ır}-üğürıti ve vırzrrhu:ıır ltaybetı'igclen
ve fazl:a bir fçecikıne}'g narlrz lça}rıadeıı. realize edilmesİ nüı]ç[iı
clür.

Bu }ru_sustaki $,;örüş;lerjııizi teyid için, Alnıan gelir
vergisincle yapıJ_arı" ref ornı}arı zilıreÖebi}irİz.

Almanyada i}k umı'ımi Ge].ir Versisj. I{anrrnu, 29 İiİart
192o tarİhincltı tatbik rıevkiine g;irıniştir' Beü senelilı i}k
tecriibe d.evresinç1en sorrra' 1ı Ağustos T92, de, halen meı'ri-
bulııaarı vergİrıiıı Cşaslar}ı].:. i}ıtiva e:delt ikİncİ i;ir kanrın ted'
vİn edilmİştir. Ifu- }carırııiır, vergiyi başitleştİrııe ma](sş.d"]- ile
çıkarıları }6 Ekİm 1934 tarihlİ iranun takİp etmİş, 'bwirıı yeriı
d.e 6 Şııbat 1930 c1c yeniden tedvin edilen gelİr vergİsi ]<a;ıunı

a]-mırjtıı'.
üöriüüyor kiı bugiinkiİ A]_marı gelj_]: vergisİ, umumi ge'

}İr vergisi rejiııinin kabul eöilÖiği 1920 senesİnd.en 1938 ğ

kad.ar geçen lE senelik bİr yerleşmo öevresinde 4 yerıi lranı.ın
mevzuu olmuştırr.

Tiirk ge}İr vergisİnİn ya.'iı].sı' sİstem itİbarile Öaha
muhkem bu}ıuıciu-ğş ve yanıLaca]< bir reforıı}a da}ıa mütekami} ve
i}eri şolr}ini n.i-aca.i;ı cihetle, bahis mevzuu ikİnci Ge.Lir Ver,
gisi Kihıını.rmllzun esaslı bir Öeğişikliğe maruğ kalmaÖan çok
uzun bir nüöĞet u-y&ılarracağını kabul edebiliriz.

Bıı suret}e karrruırırıuz, mütekanil şekline ikğ ınerha].e
öa ulaşmış olacaktır.
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4 arvera'isinin Is}ahı i

Kurumlar verş:isi i}e gelir verglsi arasınÖaı 80-
re].ç }_ıi.inyevİ |fjerelü te]<ni}ç yönd.en sıkı ın'iinasebet ye bağları_
tılar ınevcuttur'

Idenşeincle, gelir verşisİnİn içinrle ve bu. vergi-
yıin bir l1arçe$l ola.:ralç d"o1:.1ıiııişi bu'.j_uııan bu verginin Ingil-
terede ve Öijier i:azı m.emlelıet}erÖe' esas itibarite }ıs'ı5

bıı- şe1ı]-in"i mı-üafa.za ettiği görütüİ. Hatta İşrail Öahi, h."

rumların vergil enilirilme ı,; j_nde Ingi}iz metod'unu' uygula:rıak-
taclır' Çe1ir v-ergisi ile ]çuı.rı:m}ar veı'gisi a,rasıncl€ı rnev_

crrt o}a:ı organi}r ııtjşıasebet}er birincj-sind'e köklü bir re-
fo::m ya.pı}ııl}terr, alrl1]- reforrı hare}çeti içİnc1e Ğİğorinin d'e

ıaaınıı İtİbare d,lıııırıasını z-arüırİ kılar'
Biztle, gellr vergisinin, ewelki paragrr"'"f ta arz

ettİ-ğ"i65_zd.e::- ve şunulle is]_aJı.ı cihetine giÖilirken' kururn

laı' vergİ.sİgfiniinden bilhasşa verginİn nİsbetİ ve reterv m

se}esi üzerİrıd'ç,ı rlrırınak ica,btıder'

a-Ve iır nİsbetİ
lürk1yede ge}İr vergisİ reformu sırasında, kıı]ııü

lar vergİsj_ teşis eöilürken, bu verginİn nİsbetİ ,:L 2Ü ole
ra}ç 'bej<}if eclİliıişı Biiyiik j;jillet l''ieclisinÖe bu nisbet, o

ıaaı&a1aıİ7 şart!-arı ve telakkilerine göre yiiksek bulıınara}ç
;,i, ıo a, yani halen cari olan n1sbete indİri}miştir'

fiu varlci, gelir ver,qisiniıı. 82 inci maÖdesİne gö-

f€ı ]çuruıcla:' verp;İ-sine tabi $errıaJ.e şirketlerinin, bu veı
gft çık-bı]çtarı sol1rgı kaları ııet gelİrİ ayrıca' 'iL L5 nİsbetin-
a" sto., ıı;a tabi 'bu1u1üuğu cih.c1}e, clağrtılmaJragr kö,r}arÖa
kurum1ar verg'isİnin fii}İ nİsbe'Li eemı an /' 83ı5 a çıkııa}<'
tarlır.

U]-ger taraftıın, 1rine ve:'ginin ilk ]çırru}uşu slra'
sınclan serneye şirlcetleriııin dağıüı1an kazarrçlarının ay-
r]-ea şaiısi tseli; vergİsine tabi o}acağı gözöniinrle tutula'
ralç bu du.rr;u;da olmayaı.ı ı1iğer }nıru:nların ve bı'ınların başıı
öa annre -beşcb,büslerirrin Ver,qi nüsbÖti' gelj"r veı'gisinİn
ıılafonu. oiauı )i, 35 o}ııralt tesbit ed'İ}miştir'

i:;ö;ı1ecğ' iııısu_si sek-bor İ].e amrne sektörü arasınÖı
ııre}t[l.bı':t bj-tı'ı.:"aflıı,iı" ::rı- mıı}ıfıız tutına}ç müla}ıazasİle' arnm(

teı;ebiıüslerinin. şıle:/.i.ıİııe bi}fii]- şidÖetli bir Öiskrimi_
nasyon yıır'a'bılmı ş'bır.

9li n"ıf i bu it:i ıese }e, yani kıırrım}er ve rgİ"sİnj.ntr, +11.\

:ıls]ıeti ve ııiı;bcttelçi farlılı}ık üzerinde ayr]- ayrı d^u-

ralLm.
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ğwela şu hususu belirtelirc ki, bizÖe, menku} Yer'
maye gelirleri bakımınilan serrıaye şirket}erincle uygu1anan
stopaj uşulü eıryelce temaş eÖi}Öİği üzere, i}mi bakımÖan'
gayrı kabi}i Lzah bulıınüuğıı gİ-bi, tatbİ_ka*te Öa altından
]çalkılamayaıı karışıklık ve zorluklar yaratmaktadır.

Bu ittbarl.a, bu meselenin şimdlye kadar çoktarı ha-
].eöİtmeşi veiçulı.ıL1.ar vergisine ait i}k teklıftüı ilerİ siiriı
üüğİı gibi, stopaJın gerçekten öağıtıları kd,ilara ve buİııarıı
öağıtılışı sorasında tatbİki çihetİne gid.İlııesİ gerekirdİ.

ğntİmttzdeki reformöa; Etopa,jın mı.ıxızaıı bİr vergi ol'
maktarı çokarllarak, mğ,na ve mahiyetfuıe ııyg'ıın oları şekline
irea editnesini, yapılacak İ.lk İşLerÖen bİr saymaktayız.

3ıı yolüarı giöİ-}ince, İmme şektörü dışınÖa ka]-arı
kurıınl.arın v€rgisİ f" ıo öarı İbaret ka].acaktır.

Derhal şunu İlave eöe}im ki, gelir vergisiniln'/" 3i
üen fr 5ö ye ç:.karıtnış bulı.ın€uı ve önilmüzöelri reformda {o 7a
a kadar yitkse].tllmeşi ba,}ıis mevzuıı oları pJ.afonunıın yanında
ıİrrı.ımla,r vergLgİ nİsbetinin yı ıa olarak mıüafazaşı asla va'
rid ola.maz.

Iİergi sİştemimlzİn bütiiıılüğtt ve bu büttln].üğtln İfa"
de ettiğt, orgaııik miinasebet ve bağ}antılar }nı:ıımlar vergİ.'
şind'e d€, verg1nin niebeti bakınınÖarı bLr ayar}ama yapı}na.
eıLn:" zanıri kı]-mataÖ]-r,

i Bıı ğyarlaınarıııı nasıJ- yapıI-abtleceği huşugıınöakÖ g;

riİşlerİ-mlzL a,ızgtmeÖen önce, yabaneı nğıüeket]-erd,e uygula-
narı lçınııı]-ar vergİşl nisbetlerine bir gtin atmayı faydalı
btılnakt&Şı,ğ.

Frarısaöa :

önce]-erj ü 24 ola;ı verginin nİsbeti, 195ü ğsn bu
yana şırasile fi 34, {" 36, {" 38, f" 4Lr8, /" ış16 ya ve nLha-
yet şon o}aıak'fr 50 }re çıkarılmıştır.

AmerLka Bİr1eşik Dev]-otlerİnöe s
3aş3.a,rıgıçta )L L oları. verginln nisbotl, Öaha 1918

öe '/ ız ye, ikineİ dlinya 8avaş1 şıraşınÖa 7i 40 a çıkarı}-
ıny$tıt. Lg5g derıberi nigbetİ fi ız d.İr.

( a5 tın clo]_ara kadar oları lrazaxıçLar hakkınd'a claha
düşük bir nisbğt uygularıır. Ayrıca üunzaln vergi yo1İLeı 0ü'
tad' kğr dağıtıııı yerine aşırx rezeı:ııJ.er teşkiJ-ine ııani o}u
maktadır. )

İngiltereÖe ı

İngilterede tevz1 edj.}en ve tevzİ eĞİ}meyÖn k5r-
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lar için farklı nisbet}er tatbİk edil:ıektedir. Şöylet<i I

Tevzl ed.i}meyen k6r1aröarı .... Ae}ir Vergisi fr 4z'5
\{azanç

üzere Cemıarı t. Ç. i. r r....l l.......... '. "
!şvzİ eĞilen kİrlardarı ı lKazaxıç verglsl /" 3a

Karıadaı öa :

Kaııaöad.a kunım kazarıçları İki kaÖeme}i bir müte-
ra.kkiyete tabİ tutuJ-mııştur.

ı0.0c0 d.o].ara kaclar f" za
]-0'000 dolardan jrukarı ... /" 5a

nisbetincle vergİ al.ınır.

İİollanÖaı d.a :

Hollarıd"aıöa şu tarzöa bİr tarife tatbik olıınmakta'
d.ır :

40.000 florine kad.ar f"Aq
üiiteakip 10.o0o f]"orin İçin f.ıg
50.000 f]-orİn ve daha faal,agı fi4'| (sablt nisbet)

Batı A1ma.rıyaöa :

üıcolerl vergİnİn nİsbeii /" 20 İdi. 1936 Ğan 1942
ye kaöar nüterakki nibbet eİıağ]. kabul eÖİlnİş ve nİebet]-er
Lg42 de ii, 30 - 65 e çıkarılıııştır.

1948 cle müterakkilİk tark eüİlmiş ve tek nisbet
o]-ara.k fr ıa kabul edilmişıtir"

ı95ı ete nisbet 'rt 6o a çıkarılnış (bazı kredi müee'
gaşelgri İçin {, 3o1, ı953 refoımu ile nisbet yeniÖon şu sıı'
retle tesbİt edİlniştir .

fr 3.-.otmak
f" 45,5

/' qş
{" ı0

Dağıtılma,yaİı kazaııçlard'a . ... l. . . .
Dağıtıları kazarıçlarüa .. ı. A. .... ö.

Bazı kreili müeşaeseleri hakkında:
(kaza.neın öağıtılıp dağıtılnadı-
ğına bakıtmakgızın) .. ı..ç...lö.ı. 'fi 22 ü5

Nihayet 1958 reforınu İle kurı.ınlar vergİsinin tarL
fesi şu şükli a}mıştır 2

Umumi {ıishç}teT-:,
Dağıtı}mayarı kazançlarila ...liı.?ı- fi şı
Dağıtı}an ka'zaşıçlarÖa ...ı... l l.o-. fi ıı
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İi}9,. Şlrket}qr-ind"e ı.

Şermayesi 5 milyon }.}I. tecavüz
etmeyen ve sermayeı].in f" 76 s]' ger-
çek icişilere ait oları şirket}erde:)

Dağıtılmayan kazançl arüa, nıüterakki tarife "/"

39 * 59 (plafon rt qg d.ur)

Dağıtı} aİL kazarLçlaröa ...... t ö,.. ..i. ....{o 26'5
Baaı ]çreili müessesoleri hakkınüa
(ipotek bahkaları ilah. ) "' i "..""" "% 27'5

Şu hususu öa ıınutmamak J-6zımdır ki, Batı Alııarı-
yaöa tçıınımlar ayr].Ca sermayeleri üzgrİnden seııret vergi-

"irr* 
o" işletme şerıı}ayeleri, kazançları ve tjÖedikler1 üc'

ret}erin tutarı üzerj-nüen Öe "İş1etıne vergisine'ı tabİÖir'
ler.

Doğır Almanyada 3

İLışuş1sermayeşirketlerİhakkınĞa,250binD.M
ireıı aoııra fi gş e yiikselen gelir vengJ'si tarifesi ş ömıne

sektöriırıe öahiı kurumlar halrkınöa işe {' aa oları ınüteraıİk
bİ.r tarLfş tatbİk edilııekteĞİr'

Yıınarıistarı.Öa ı
sermaye şİrket}erinia kazarıçları üzerinĞgn alı-

naİı vergİ.nİ.n nışaetı fi 35 Öir. (ıağıtııarı kazançLar ş1r-
ket kazarıcln]-n şiüzde yirmlşlni geçerc'e ayrlea fr lÖ nİş-
bat1nde üünzaxı vergi a]-ınır. )

I
Dağıtılan ve ÖağıtıImayarı ka'zanı tefriki yapıl-

maksızııı tatniı< "a.ıı"r, 
tğrifa şLyleÖir :l

ğe]-ir vergİsi- ( jiısiltered'eki gibi)
Şirket kazarıçIarı vergİsi ı. e . '. ü '
savıırıma vergİ-si ..... ı. ı'öı ı ı "'" ı

Top).a^m.ı.ı.ı.

{"zı
$za
ü.s
rtıaE

YııkarıÖa verğİ.ğİmİz misaller, bİEıtsotte müteva'

zi had.ler da}ıi}inde tatıııııne başlaııarı kurumlar vergisİ
nisbetinİn gİttikçe arttırılarak trg Ğerece yi;İselmİş o1'

d.üğıınu a.çıkça gösterrnekteÖir'

&ınĞaşunoktayıbirkered.ahabelirtrıokyerjııi
olacaktır ki llmİ eşaslara i[aparımal<, lyİ organLze edilınl
ve gerektiğl gibİ tatbİk olıınrıak şartiLep vorgi no kada:

ağır olursa oıul*, I(Lasİk- ortoÖoks mektebin ldÖla et-ı
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tiğj. g1bi' nİıli Şerveti tahrip eden, hususü teşebbüs
ve 'İnsiyatİfİ baLta1ayan bir ııüessese d.eğil, tersine,milli şarvetİ artİırarı. huşuşü teşebbüsü kangılayanbİr ıınsuı o1muştur.

üerçekten, Batı devletlerJ. gelir vergisi nisbetİniıı fr go ı geçtiğJ,, kurumlar verğisirriln f" 5ö yLaştığı son devirded,ir ki, sürbest pİyasa ekonomiş1 nİıaJıı içinöe, iktlsaöi yönden mucize sayılan göriümemlbir ge}işne hareketl içinde bulunmuşlar, diğer taraf-tan d.a sosyal refa}ı öevletl o}arak en İlsrİ merhaİ"eye
varmış}ard'ır.

Bu göriişiin ışığı altıııĞa yapacağilug İkinct
biiytık mali reform ile, bir yand"arr gelir vergİsİıinnİsbetlerini bugİirıtfuı arr}ayış ve icaplarına uygurı hatl-
].ere yİ.ikse}tirkenİ öb'ür yarröarı da bu hareketo muvaziolarak, lnınını1ar vergişinİn nişbetinİ deönenlİ bir
d.ereceğ,e arttırma$ıı-z lözım gelmekted'ir.

Bu gör'tışten harelret}e, yapacağımıu reformela,
}nırum]-ar vergisL nişbetind.e eıı az fr ıa a çıkarılnaşın.toklif ed,eriz.

KıırıınJ-ar vorgisinin nişbetinbn fi 30 a çıka-rılmaşı, iİağıtı]-arı ve d"ağıtılmayürı kazarıçla, arraın-
öa nİ.şbet baİçımıniları bİr farklı].ık gözetiLmesİ nllla-hazasıııa yo1 açablJ.ir.

rilhalcika, yulrarıöa verd.İğlnİz misallerüe
göİırıürığü güıııırşbhngı cl.ev].st1er1n çoğında, lıııııınLar
vergüsİ, mevzuıııöa, tek nisbet esası tatuık edül1rken,
tnın"larüarı bazıları (İngütare öalıa egklöen berL, A1.-ııanya ].953 öen şonra) d.ağıtıJ.arı Inınıın kazarıçlarını
ğa}ıa clüştık nl,gbet].i bİr tarİfeye tğtİ tutma yolı:na
gJ.tniş1erd.ir.

_ Dağıtı}arı kazarı.çtarln farklı bİr muame].eyetğbı tutu3.ması, bJ.r yarıüarı gelir vergisi ile İrtİbat*1ı olarak miİkerrerltğİıı şiidetİni haftfletmek ve gö-
1İr. vergİ.sinden kaçııırıa inksnını öaraltmaı< tlbt m81ı
mtİLğhazalara itayannakta, öbtİr yarıĞan da lnınım kazarıç-].arının " öağıtılmasıııı teşvtk suretiIen istihtğt1 ari-tıımak şeklinüe, takip ed,i1on, konJonkttir po]-İtika-
gıırd,aıı ileri şçe}mekteİlİr.
" Bilzi,* veng1 şistemimlz bakınından meseleyi
şu şııretle mütüJ.sa edebİllriz.
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'lleikl'tf ettİğim5,z' f''3o nisbeti"üağıtı.lgn've'Ea-
gıtılmayaıı kaznçLar arasın*a bİr tefrİki ieap ottİrecek
öereced,e ırtİkselı bir nisbet sayılaı'ıaz.

3İz1ın ırergl şistemİmiz1o sğy ge]-irl i1e serma-
yğ gelirinİ.n vergİ}enĞir1lroesirıĞo bslirli bir diskr!ııl-
nasyon mevout bıı].ıııınarnaktad'ır, N1hayet gelir vergisin-
iten kaçınnarıın A"B.D. lerlncte ve Fra.rısada oLduğu gİbi
huşusİ bazı tedbİrlerle ön].eüresi m{İmktiııÖür, Bu sebep-
ter}e dağıtıları lcaza.rıçLarın, nıalİ yönöen, d.aha Ğüştİk
blr nisbet üzerinden vergi}endirİlngsiai tüzıım]-u bulmak'
tayız.

iktisaal polütikag1ız bakımınÖarı ise, bİ}hassa
sarnaye şirketleri' ve ğ1ğer lrurıı.nlarÖa ytikeek kör].arın
yat].r].ma tahşLs eüitgıesi hususL bİr öneıo taşıdığınilaıı
bağıtıları. kaza^rıç].arın öeğ11, alısine öağıtılınayarak ve-
rınıı sa}ıaıara yatırl}arı kazaxıçların üa}1 teÖbirlerJ"e
kçır.tııına,sı ve teşvik eÖllnesinl claha yerind.e bulııruz'

Kıınıı.lar vergL6İ vo bİttabt gelir vergİsi nis-
batlerLnin tek]-if ettiğlııiz had]-ere çıkarı}ması, vergİ-
oİLtğtuizöe baş}ı başıııa }{ryiık bir refoimn malt gİyaso-
üİ.uLzite bir Ğöntİn noktası teşkil edecektir'

ğeEurarı8 vğ radikat hEr reform hareketinöo oı-
ö:üğıı gİbt bıırıöa öa, ııerıekğtinizLn şert}arı T€ rğaıi-
taeı öne s{tı,üıgrek ba}ıİ.s konusu tedbİr].ergbarşı oephe
alııınaşlnı' h1ç rİeğtlsa tnırıların taÖili ırğ yumuşatll-
ııaa:. cihşti-ne ğıoıimeıç isteneeeğint tınböaen heşaba kat-
ınalç ve bu hugustaki kampanyayı ona göre yİtrütmük ]'ğzıın-
üır' üer şeyÖen önee şıınır düştİıaııek leap ederki,
memlaketln realLtesİndgıı ğırve3-' men].oketİn şİııclİye ka-
dar olan geİüüctÖr1 tg18ıı eüecek bir hız}a geLlşnesİ
vq Lstikbali babLs konusu o].naktadır. Btı ittbar].a ııe
yapıp yapıp ng,lİ sİ.yasetİmizd.e, bugüntİı Batı $].emlnde
haıi, o}aİı görüş, aııraşış ıre metod.lara göre İstİka'net
yeımek mğcburLy€tiııaıeyLz .

Ka;laıı-k1' aJmı şüpbe ve 1tİrazlarla karşı3.aşmış
o].aır geL1r vergtsİ reforrrurıu Ğab,a nünüğült şart3.ar lçin
öe tahakkul( ettirmİş ve bunÖaı Çok kİ,sa sayı}abi}eoek
bir cleırre içİ:ıtte, Bstı ilev].et1erj-rıe nazar€uı daba büşır
bİ.r başarı elds etnİş o].arı. Ttlrklyenin, tnı ilıinci büyiık
malİ reıoımag. Öe. muvaffaiı o}magıası için üiç blr sebep
ttüş{iııüLemez.

I{ihayet şuılu Öa kabul etmek 1$zıııdır ki meşe'
}e esıas İtLbarite bir tatbikat işlĞir. Bunu da gerektl_
ğr gibi orgaİıize oÖĞoek ve yürütecek kailro}ara Maliye-
mizirıüa}İk o}öuğ'ıxıu tereÖdütsüz iüÖia etrıek ntlmlrtlnd,iir.

l
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tütikel,}efler cephesinoen ge}ecek mtkaveııeti.ıı
yapıc]. bir iş bfuıİği havası içİnde1 tonvir ed,icİ ve
y*iıştıricİ ça3-ışma}ar Eıayesinde, kırllabağını ve
bunların kısa ga,marıila yeai ftskal rejİme İntİbak edo-
cek}erini, fazLa iyİııeerliğ;e kapıInadan üfade etmek
yerİnd'e olur.

Btİ Lstiğrattarı G'orırş ğmııe şsktörtınüx d.ahil
İş}etııelerin' huşusl teşebbüs].ere nazar€ı;n fark]"ı ve
daJıa yiikaek bir nİsbet üzerLnd.en vergilenöiri1ne].eri
maseleşine geçebtJ.İıLz.

}Ieııon şunıı belirteıiı'ı kt, halen eari o].arı bu
fark].ı vorgileme her türJ.ü i1mL ııesnetten ına"}rrırn ve
d.ünyarıın hiç bür yerinde tatbik yerİ bulııayan bir usül,
üür. Hatta ba.zı dev].stlerde (Alnerıyaöa 8ıııBe sektöriİne
dahil. bazı kreitL müessoseleri halçkında o).ctufu srbı)
bizdeki tatbikatın a}ısİne, fi*rne teşebbüs].gri öa}ıa dü-
şiik bİr nİsbet üzerİnöen vergiye tfibi bulı.ınmaktağır}ar

Vgktile gelir vergisİ. refoıınıırıı.ın gerekçesinele
Lza}ı edildiği gibİ, aorıııaye şlrketlerİ, ğgag itibarİle
ğermayğye öayarıarı hüvİ.yetleri ilo bir İktİsaöi var1ığa
sahİp o1an işletmelsrdir' Bu iş).etoe].erJ.e seıımayedar-
].arın na].İ yönĞen alğkası, hİ.eselerlnin kıy'oetiııöe ve
hLeselEr üzerııden a"laca,kIarı üLvlctarıt vo kazaİıçta
teoe].li eĞer veya atmeşİ l&zın gelir.

üeee3.8, gerçek bİr anontr ştrkette öüıniöaııtı
blr yaııa bırakaoaı( olıırsaı(, böyLe bir şirket i]-e bİr
f,.ape teşebbüşil aragınöa (nşEals İş barıkaşı l].e Şiimer-
baak arasınüa) ııalt yönden hLç bir farkıa üavout o}ma-
öığını kabul etmgmİ.z Leabeder. 

:

Bu İ.tİ.bar3.a, bİlhasas, a'Z gelİ.şmİş bİr ngm]e-
ket o}.arak ğııne teşebbüs].erİnla ğn p16nda bir ro1 oy-
naöığı ve oynamağa deııan edeceğİ . memlekatİııLzde sonüıı*
cuların farklı ve öaha ağır btr şekild.e vergülanöLrİl-
uasİ, rekabet bitaraflığını tesis yerLne, bu bltarağ-
11ğı ihl.al edlci bİr falıtör ııahİyetinl alır.

Bu sebep}e yapaoağınız refornd,a bu sahad,a
mevcut o}an gayri tabiliğin kaldırılmaeıı Yarı.i firme
sekttjrilne öahil kıııı.ım1arlın şornayğ şirketlorinin ay-
ni nisbet üzerİnöğı vergİye tabi tutulmaları.ılı' nalİ
bakımdarı olduğu kadar, iktiead'i pol1tikamızın da nut-
].ak bİr icabı sa]rnıaktayız.
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b* Rezerr meşe}eşi
,.iş}etmeci]-iIç brıkıııınöarr -re,zeı'v]-.en bir .nevi !,!ek

ser,-mayelı ınahİyetİnİ taşır}ar. Bıı ııahiyetleri i].e rezerv-
l.er ikj" kışma ayrıIır]-arı Açık reterv' gizlİ r€ZBFV.

Açık rezerv, diğer bir tsbirlo görtİnen rezervler
yalnız seıüra.ye şİrketlerinĞe voya benzeri kuııimlard.a mev-
cuttıır. Bun-Lar kazarıçtarı a].ıkonarı' yani öağıtılmayan fon-
larla teşkiJ. edllir}er vg kanuni ve serbeşt rezerır olmak
üzere iki kışna ayrılırla.r.

ğİzli rezeınılere gelinceş unı.ımiyetle sabit kıy-
ınetlerin ileğerlerİnde saklı bulunan ve bıınların satışı,
teşebbüşiİı taefl.yesi veyğ' bilfinçonun y€ııid'en değerl"endİ-
rilmssi (Reevalüe edilmesi) şırasınöa meydana çıkan bu
rezorvler her türlü teşebbüşlerda mevcuttur]-ar"

3işka1 yönüen rezervler, reeyalüasyonĞarı doğan-
}ar harİç, prensip itibari}e ticari kazarıgın bİr cüzıü
olaralç vergiye tğbi bıüunıır}ar" BL].hassa tig6r1 kazancın
sermayo mukayesesi €sasına göre tögbit ed.İlıneşi metoöıınüa
(bızae de cari otarı metod.iİar) rezervia ırergİ. ıığvzuunuıı
İçinde ka}ması bu metod.un icabı olara}ç kentliltğindon vğkt
olur.

RezeııırLn' iktisadi bakırıöan na].L bir s@İyet ıın-
şuru oluşu teşebbüş}erin nöl!,öunım ve İtibar]Larıaı kııv-
vet],endirrıelerİnde ve bİlhagsa ıouhteme]. zararlera karşı-
J.ık teşkİ.l eylemelerinöe tezahitr gdgr.

şlskal. yönöen rçaervün bıı fonksİyoııııRu' daho mü-
şahhas bir şekİlöe üaİar nakli nüeşseseei karşılaöığı oİ.-
het].e, ııod.eırr vergicLl1üh rau eı:ır korıısu üzgrİnds bu yün*
dgn öuıııı'l maya rıahal kalmauaktad.ır.

Reze]ıı]-eriJı otofİnarışııan vasıtası olarak İfa et-
ttk].grİ fonJrsiyoaa geliİıce i bıı fonkslyon, toşebbüs].erde
8tıı disponİ.bİ]-İte]_er oIarak bırakılmayarı bu foalafntl,
tşletme}erln i}ıttyaçlarınd.a }nr11arrı]-ma1arı ve bilhaşşa
yatırım]-ara tahsis eöilnelerinde tecelı.İ ed'gr.

İşte, teşebbİislcröe rezerv yoIile yatırım yapıl-
ııası keyfİ.yetL, verginİ.ıı iktisadi aıı]arı bakımıaöaıı' üze-
rİ.nĞe Euru].ınağa dleğor' önenli bir konuauııu töştctL edor.

Bıı mesgI€}rlı ferdi teşobbüş1er ve lınınıııl.ar o].ma}
üzore iki cephed.en nüta1ğa otmek lszımgelir'

Ferdl teşebbüslerüe, ilaha önce de belirtüiğimtz
gİbi' müteşebbiş teşebbüşten ayrı bir varlık teşkL]. etııe-
Ğtği, teşebbüs k8,rının taJıamı müteşebbj.sın şa}ısl kazancı
olduğıı. ve nihayet teşebbüsiiıı aermayeeİ.ncte öevanlı deği-
şiktikter olab1leceği çihet}e, €'armayenln yarıınĞa ayrıoa
bir rezerv fonu ayrı}ması bahis mevzuu oJ.amaz veya rüıı}ıa-
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ııebece ve ma}İ bakımclıın btr o8na İfad.e etıuez.

Rezeıyrrİn ferÖi teşebbüg}er yönifuıd.en arzettüğİ
bu husuşiyet, işIetneeiliğİn İcgıbına uygun o1arak' bu

teşobbüsleröe ,uu"n konuşu üzerİ:ıÖe ma}i bakııoilan ay-
r,ı-ca d'ııııılınagıııa gerektirmez'

Vakıa,eonzaüarılard.agelirvergl.sine,1ktt.
şaĞl teslrleri ttibari].e yoni bir n$na-vermek İştoııı'en

bazı l}eri r€förnou nüel1ifler (Prof. Şohııü]-derş glbi}
rezerv}erin sııreti ıırııniyed'e ve bıı meyarıd'a ferd'i to-
şebbüs}erde Ğe vergi Öışı bırakılması'.tezini saçİıı1mak-

iaüır}ar. Fa.Içat bu pek ileri olaıı ğörüş, hiç üeğilae
şiııdİ].ik, mücorreĞ vş nazari olmgktarı İlerİ gİ.elememJ'ş'

tir.
Rezerırİnçb1rotgfi:ıaxısmankaynağıveyatırıı

vasıtası olaralı mişarııae şekJ.ini alöığı ve iktisaüt
tegir]-e,elnİ büüiiıı ğenişlİği ilo hapaettİrdİğı ?*?ı
Eığııırıaye şirket}eıı] teşebbüeIeri, {aha ıımı;mİ bİr fig-
ka1 lfade 1}ş lçııınııı].Br vgrgİsine tab1 teşekld&L1er1n
faa].iyet ealıasıÖıış {argİ. polttikagınd.a reze]İr m88e-

lesl bu teşekkİİLler].e İ.1gİ1-İ bİ.r mevzu o}arak ön p1ğ-

na goçnekteclİr,
8eüı dgvlet}arlnden btr çoğtııwı lnıııım].ar vg:::'

glsi tatbİ.katınıla, kazancı.ıı tesbtti ha,kkınÖalcl ıınıınt
nazarıy8 v,e nğtoĞa ıırularak? r€zerırin ayrı b1r mııaıug-

i"y" tğtı tutulöuğııng öiğer bİr öeyin].e şıı veya bu

şekiLöe kazarrçtaıı indİriLÖ1ğİne tesaclüf e.lilmez: ğatt
'ö.ınıs]-ce vgıttğİmlz nigal1erÖe görtİ].Öüğı gİ"bi' bazı ya

banoı mem].ekeiıerüe, üağıtılaıı ıre üağıtı}mayan kazanç
]-arın farklı mııamaleye tğtt tutulnaşı sureti1a'r*zeı*
].erİn itaha yiİksek b1r nİ.gbet ügauİıüğıı vergİJ.eatltri]'
nesİ. yolıına giÖtlnekted.ir.

Dahazİ,ya<leıra].İnlİ].ahE,za].ar1avebazıhal-
,ltrÖetaktPgüi].enkonJokttİrpolitİkasıyiİziindentat.
bik edi]-en bu usul{İn, modeııı verginin tktisa''ığ foıü-
eİ.yorııı i}e bağdaş!ıayacağını kabul etmek lEzıınÖır.

AncalcşunuilaıınııtmanakioapeÖerki'-bıuneı
leketlerag oyİluianar.ı ve kısnen açık ve kısmen de gizi
li resero teşiktçiüiİıe miİncer oları Eogreıif anort1s!ıa

(bızLarıöırı1maş arıorüismarı) metoö]-arı1 ayrıca inİşiya.
a,mortüşmarı gİbİ. huşusi a,mortismaİı}ar]-a yatırınlar fJ.s"
}<a]- yönöen taşvİ.k görngktedir"
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"ıİğıIrdt 3ajüı Öevı,'etL"€ri' araoınÖa, bir'JIanÖerı'}'l'-
beral bir amortieman uşu].ü tatbik ecler}ren öbiir yarıÖarı cle

rezervler haki(ınÖa ayrıoa bir indj.ri-n reJimi uyglüayan
monleket].erde mevcuttur.Bıırı].ara misaı olarak Ho]'}arıd'a

ve bi].hassa İsvoçi gösterebilirİz'
Ilollarıctaila, 1şstzLik1e müoad,ele vg İkttsaÖi

ka]_kırırıayı hızlarıd].ra& gayeeİ.LE 1953 .yılında m€rı İyete
gfren bir kanıxı}a yatırın inĞirimi oİ.nvesterİngsaftek'ı

egaşı ka.bıü ec1iLıniştir. SonraĞarı bazı tğ'dİ].tere uğraııış
o}aıı bu uşule göreı Yatırına. yapıtaa tahsİş].er lçin; ya'

tırına ait sıparİşİn yapı}(İığı ilk seneÖen başlamak üze'
re beç yı1 nuaaetie {, q- n1şbetİnöe (yani o€ını arı fr 20l-

razanitarı hususİ bir indlrj_n yapı3.ır" (&ı iıütüLn son
yı}larda mıayyen konrı].ara irüİsar otmek şarti}e cem|atrı

'fi ıe o}arak teşbit eÖİ}mi.ştir.
flol}arıdaİya na,ğa,rerr çok daha üİkkati çeken bİ'r

inöirin usultfuıe İoveç'te tosadıü etne}teyİz'
İsveç ı te cari oları usıı].e göre lçıııı.ııı].ar ( aerma*

yğ şİrketJ.eri } kaaaııçIarının fi qa İniöyatırım rezgrırlü
o}mg}< üzere a]rıra.bi}irlçr. İıırıınlar bıı guret].İ ayırdık-
l.arı fo:mLarın f" 4o ını nRİKş'ı barıkas]-na yat:.rmaya üı9g-
tnırcluıılar; gsrı ka].grı kısmıııı kendl"].srİ. taşarnıf eclebl"*
1İr].er. Şu varkİ., yatırııı nEz€ınİıefİnİn ta}ısLs ııa}ıa1}1-
nİ çÇalışna Plyasası ofİ.sitr itenilen rggm1 bir. teşekktıı
tayin ed.er.

4Eı geçon ofİs tarafıntlarr beş yıl tçinÖe re-
zervler İçin bİr ta}ıeis yeri gösteri].mezşe miike]-.Lef].er
bııııların fi 3a ıınu dİlediklerl gatıa].ara yatırabİ11r]-er,

ofİs taraf,ındarı bu şa}ıa].ara yatırım yapılnaeı
b.e}İnüe, blı yatırııı taİıgİs eöl}ea neblağın rezarç'Lrı
üopla,nına oları ıLsbeti _i}g mütenaşip blr mİkdar üRİIdsF

Barıkasınca serbest bırakılır.
. ,İeveç usul.tinöe niikerrer j-rıöirinlere nahal ver

. oomok İçin balıts nevzııu yatırıııılar amortigmaİıe t8ıı tu-
tıümaz].ar. Şu kadar ki, ofİ.sçe rtlsaa.de edilen yatırııı-
İar tçla f ıo nisbetinde rııırrgam bLr intttrj.n kabııl ed.i-
Iir.
. ofişİn müsaad.eşini lıaİz o}nayarı, yatırımlar

b0ş yıl İ.çerisinöe yapılıııağsa bıınlara tahşiş od.üIen re-
zeıır].er {" ıa fazlaşlle vergiye tğbi tutulıırlar.
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tıIgn1eketiülzogellnce;}İzimvergisigtemi-.mİzin,yatırıınlları,.teşvİk' edüe't hiilçtln]"erİ fht1v.a et-
ned.iği- malümclı.ır. Ilersine, blzim fİska]. sistemimisd'e
rezerır].er tamamen ve bi].a tefrik vergiye tabİ olitıık-
l"r' t"ir" (petrol iştihşali haricİnöe) gayetle rt3tt
bir amortJ.smaıı usulü ı.ryğulaıınakta, menku]. sermayğ

stopaJı bgzı halLerde rezorır1erİ eeaa1ğ.nd.]-raİı blr ne'

v! m'ıınzarıı vergı nıaıııyettni alna,kta ve nihayet otofİ-
nağmaİı İ}ıtİyacı en faz}g o}arı iktisadİ 6mıoe şğktöıü
öaha fa,z1a nisbette veııgİ.ye tabj. tutulmaktadır.

fa}ıa.jciçu]ç ettıreceğlııİ.z ikinç1 biırırk vorgi
reforuııırıdar' şüphesİz bıı ııahzurlar bertaraf ei!{lEoek
ve vergİ aişteııiııİk okonominin İçaplarına ğa}ıa uygıın

bİr haıe getİrİ.}ecektir. BLlhasşa vergİ. nLsbet].eri-
nln şim*ıı<ı Öüşitk haÖlerin üştiine çıkarılnası bu ].ü*

zuınu tıiittİİı açıklığe İLe ortaya koımaktad].r.

Bıı görüşten harekot]'e ve İsvoç gibt goğya-

}ist bir ne'rıieıceite uygular,,aıı en ileri ve en J"ibg-
ral biglfrşİıü;erı mti1hem o].aralc aşağıdakİ ssag}ar
öairesİnae üir İrezerv inöirİnİ" uaullhı{İn kabııl ğı
di].mesinin ııJr€grı oilacağını ttüştİrımekteyiz3 ,

ı,
a. Kıırıım.]-arııı kazaııçlarıniıeıı rt ıo ye içaüar

iyatırım rezenriü 19in İııöİrtıı yapılabilecektİp.

bıYatırımrgzorvl.o].araırayrı3.aııfoıılar'
istihaa1İ. geniş].etmgye, proöilkütvıteyt arttımaüa
natuf o1mak üzere, yenİ. tesLsat va techLzatın tc-
tlarikinÖo garf edLIecektir. Bırı8 ve araz1 tyıı İLoV-

zua Ğa,bil bulıııınayaea&tır.
o.İlıısüşiyatırınlarlaİ1gı11o].na,küzçre

Deıüot plarılama cıaLresine bağlı hüı@İ şabsİyetl ha-
Lz bir iYatırımıarı Ieşvİk ofieİr yahut rIatırınlar
ofisJ.'' ltıı:ııı}acaktır.

.ı.BtıofisDev].etplarıla,nadairesi.ııÖen,
IıIg}İye Ba}caİııığınÖaıı tayin eÖİleeek, tiearet ve saıı

naüi 0Ğa1arı Birtiğ1 ile İşci Şenaıİkaları Bir1rğın-
üen seçtlecetç İİyeleröen terekktlp eÖecektir"

ğ. Rezerır lnÖiriminöen fayĞalaııaoaır yatırı
proJelerl, batıİs konusu ofİs tarafındları kabul edL]'-

iİikten sonra tatbik ııevkiine kontı"].aca}ıtır.

İ. Iatırım projelerinÖe kabul eiİl]'en müü_

ğet zarfında yatırıma sarf odi].meyen rğzerv].er ü-
zerinö'enç }nırıım_lar ver€çişi tahak}çıık ettirileoeği
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gibİ' ayrıCaİ ?{; 10 vergi zaJıunlÖa1 alınacakt:'r'
.$ı Bıı şekİ-}üe vilcuÖıı getirifen tesis}er'

anortisrnaıı bakımınÖeın Vergi Uşul KarılııunĞaki amorğ
tisııan].ara alt h'Li]rıiın]-ere tabİ o}acak]-arüır.

h. Bıı rezervler&en faydalarıılarhlı üicuda
getirllen tesİsatın satılma].arı, clevir, tasfiye ve-
ya ş&İr şuretlerte başkalarına jJrtika}t ha}lerinde'
bu rezervlgre isabet ed.ip aıryelce alınnaüı.ş vergİ-
ler lnırum kazarıcına iJ.ave aüilerek vergilenöirileoel
tir.

5

a) ffirıaıne].e vergilerL hakkıntıa ı;numi İ?ah-
ts+

Iİrıuni vergi reformıı }ıareketL İçinÖe gld'er
vergiler|, sİgtomLnlzğekl islaİıat teÖbİr}erind^en ve
tu vorgilarinİzin a-lacağı isüikamet ve çehreyİ bellr
metlen önce aşağıÖa kısaoa, }ş"g{irüti mua,me].e verglleri
hakkıntla bazı bi}.gi].er veriümesl ve bizim gistsmİmi-
zin bıınlar İçİndeki yerlnin göeteri]'megi ııJlğtıB bu-
Lı.ınmuştur.

Da}ıa eskİ. bİr tarİİıs ma].İk bıüııııaıı ğelir
vergllerİnlb yarıınüa, üoetgın nğnaaanJ. mııanEla vergt*
sİ agrımıİın vergisİ. olarak İtrteyg çılmış va İlsrL 

'ilaliye şLstenıerl tçİııtle kendisLnl vaz geçİ.lemgz bLr
vergİ. olgak }rg,bııl ettİııniştir.

Baaı latı üsvlatlerİn&e mııamsJ.e vergisinİ
Dev].at bütçeetne aağıaöığı 'varİdet ge1ir vğg1aİne
yaklaşııaŞı hatta bazı].arında(Fra.ıığeüa oJ.Öuğxı gxbr}
splir vergİsİnÖen Eaha yiİksek randıman teuİn eüen
bir fİskaı kaynak olaralr kendİini ğöstsrniştİ'r.

fııane].E vergisinin kayçlgttiğİ bıı hız]'ı
tnkİşaf yarııııEa, şıınü Ea Ltiraf etrıek L0zımdır ki7
bıı vergİ. tgkİlrtt].ttnü tananlannış, preaaipler| İstlk-
rar bıüımış vo İstİ.kameti taay${ııı etniş bir na}İ sJ,s-

"tem haltıı hentiz alarnqmıştır.
ld'ı geçsn vergİ ııevzuıınÖa Batı Devlgt]'e-

rİntn çeşitLİ şistem ve metod].ar tatbik otnekte bu-
lııııörü]-arı göritlııekt eÖir.

İımı ba.}rıııĞarı bİr taşnİf yapıLmak gerekiı
ş€ mıJaİıe].e vergİ.lerini1 movzuları vo alınöıkları sal
ha}ar 1tibarİle şu kategorilere gyırmak mijııkülııdür.
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1. -!&ıvü.ı_İru+qsı},e Ig.rgİs* i İıttİsaai faallyetin
hemen hor safha,şınd.aı' hir ııuamele üzerinİlön vergi a-
lıııması usu].ü k1 nuamelg vergisİnİn proto}İpini teş-
kil. ed.ğr. Bıı vergİ.ye tatbikatta mİsaI. olarak, nuamele
vergisİni moöeırı mİlnad.a İlk defa tatbike koyuLuıuş o].ar
"0lnarıyada hsterı carİ o].an usulü zikredebilİriz. Bıı ti1
vergi' ayrıea İtalyada, bazı ivnıpa c1ev]-et]-erinde ve
bir kışım fed"oral Anerİka devletlerind.a 

'uaha}].i 
vergi

olaralç tatbik ed.jLıoekted.in.

2. ,İg&!ğgal ,JLg&a İpa18t. }rgrg+şi ,: Verginin
i!na]. ed,l}en maitğ.elerin satışı üaerintlen ve bı,ına rıüte-
ılazır olaralc maııu1 mad^dglertn ltbalİnüen a].ınarı yer-
gidir,

Irrarrsızların il-|laxe ü la productionn narnİle
icat ettikleri bu vergİ bıı meülekotte ğ.z(n za;nan tat-
bi]ç eclİlniş ve buraöan başke Eatı mem1eket]-erine in-
tİka]- etmiştir.

ııırı<ıyeae d.e 
' 

b1lİJığüği sıbi , Lg57 gtder g]Er-

ğlerİ rofoımıııü kadar ay?ı karalçterde o].aJı ipaışt
mua"ııele vergioi uygu}arınıştıı. !

?^ Ua'ı.ç{'ı.r{yı *nn*aıı *.l t ga.heşıııı{e n'l ı ıamaaı
Vergiııİ.n , !.optaıı tLcarEt sa}ıaş:,ııd.o 6lıııması l].ei bakıı
öarı nltrıüaşa konusıı.olııakta vs üııane1e vergleinİn 11e.
ri bLr norhalesi ve ıdlteküıııı bir şekli o]-ira}ç müta].ğı
ed.i].meİ*e İ.şş tİe flİltyatta bu ugu].ıiü tatbikatına raal
Iarımpınalçtaclır.'

4; üRırehaöe s,*i : İngİItorenİn ihdaş ettİğİ
bir uşuJ.d.ür.' Vergİ. perakend'e satış ftyetlarına İntİka]
ettİrilııek've saĞeee konfor ve lüks eşyalarına hasro-
luıına^ü sureti].e toptarı tİ.earet ea.fhasınöa alırıır. 1[aü.
biki'nisbeten başit ve sosya]. adalet naıayışıaa ğn uy{
gün o].arı ımiane].e vergiel şİ.atenid.ir.

Yenİ İsrel]. DevletL Eö bu usıüü kabul etnİ.ş
bıılııınatcta vg uygıı1a!ıalçtad.ır.

5" VergLnİn pernlçende sıtışbar üzerinöen a]"ıı
nq.sı-i rska.rıöiaev meın].,eket].erİnde Dev]"et vergisi ola.
rak, d.iğer bazı Dev}etlerde de !ıahalli vergİ o}aralç
tatbik söilen bir usuldür.
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6. Voraı{ ıa'i ıı l"s t i-hsal rıafhp.nı nrla Aa enğn üeğerl
''{izegişı4Ppra},ıqııcı,gı ı .-Faarısız],arın, ort'aya. at.

tığı aValeur aJoutder i1ml baltımd'an biixriık rğvaç görmüş
yeni bir muarne}e vorgisi gistemi-dir. Hatta Aluarıyaöa
eahi muaııe]"e vergİ.siniıı bu şekle İ-frağ edilııesi düştiııül.
mektedİr, Şu varki, daha ziyaöe €B,yrİsafi kazaşıç üzerin.
d.en al-ınüıaşı ve a.yrıca tatbikatta bir çok ııüşlrtüler ar-
zetmeei İtibarile, srarısaıla öa ğör,tüdüğii g1bi bu vergİ*
d.en, lhdasında tiııit ed"İlen netl"ce e]"ğe edİlomoüİş ve bu
vorgçi}eııe şelıll şimüiöen bir çok tenkitleri üzerİııöe to1
1"aııııştır,

7. Fıeqil veı.gisi g. Verginln e],ektrik, petıoL
ve köıııür sarfiyatı tluerİnden toplu alırımasını İstihdaf
ecler, Frarışaöa Shu]-.l_er namında bir üaliyeei tarafındaıı
ilerİ si'iıınıüş ve sa'ınxıulmuç olan bu tez, tatbükatçıLar
'ıre ilİnı aöamları tarafınd,arr benirnsenmiş o1makla büraber,
realitgye uyğgn bu_]_ıınııaııası bakım].ndan ütopilç bİr vergİ..
lemg sisteruİ olarak kalma}ıtaö]"r.

B. Ye,rgj4in İlk iştj.}ışg} paaıöe}eği .üzg*lnden
q}ı,nınaşı ı TeorLd'e' eskiden berL ırıünakaşııoı

yapılnış ve ınraıne].e vergisini basİü ve ko}ay tatbİk edi.
lir bir ha}e tfrağ ed'ecek o1arı bu usuJ- T{lrkğede ğİüer
Yergİ.3.eri reformu j"le ilk defa ta}ıakkutç saf}ıasıııa g1ımit
bıjlııııııalçtadır"

ğen].şketimLzöe rııamele vergisinln llk tatbikat:
1924 öe istİh].ıık vergİ.si i3,e başLaoıştır. üııamgle vergi.
lerL mtmlaketİmizd,e istihlak sıraaınd,a, toptarı ticarette
ıA_lmğI veya iştihga}d.e alınan çeşitii şekillerile tatbik
edilmiş fakat brı netodların tatbİkatında ı.ı-ouları başarı
olde ed.i}ememİştir.

üLöor vergİ.si roforüuııdaıı öncş neıı].sketi-nizde
tatbik eöilen mııanele verg"isİ, bizd.eki şekli i].e, 8&İl&-
yİ.}eşne hareketLni engelleııiş ııiL1i sarıaylİıı lasüıv vg
fuıkişafına mğni oLmuştur' ğilhassa bu vergİdeki ı<ğçğk
şaoat ınuaflığı bu neticeyİ öoğımuştur. Bıı nuafiyet
firtışatta kİiçtiİ işletme nuaflığı şeklinü alarak, şıııaJ.
featr i;ıetin genİş bir şahaşını İçine alnıştır.

Dığer taraftaıı, nuaııele vergisinde niebetin
eğırlığ]. Vo kontrç1.ııng{,1çJ"üğ{i vergi rarröıııanlnı da öüştir_
müştür.

Bu sebepler d.o1ayısi}ed.İr kin muamele vergİsİ.- d.ğvaşının halli mevzuıınıi'a, neınleketlmizin realitel.erine
ııygııı1 başka bj.r eşag bulı;nmgsı icap odiyordu" Aırnıpacla
i}k İhdaş edil.dİği zamanlaröan berİ üzerincle d.urııları, A]
manların {Urprod.ukt1on'ı cledİkJ-eri "İ].ıc İatihsalıı tezine
uygıın bir sieteme gidİ"lnasi muvafık görtt}nüşttir.

Bu tsze göre, vergi tarı mamul yerlne, sarıayİ.in
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İlk İstihsa]- roaddeleri üzerİne vazeÖllecek, sadeca

bu maöd.elorin vergİ}ond1rllmeşİ İle İktİfa o}unacak'
ilk istihsalİ taklp ed.en büttin im81 safha]-arı kondi-
Liğİııd'en vergİ üğvzuuİıuı]. itışınüa bırakıLautd't}*.

'jımudalçısacai].avğ6ğ6}İmkİ,bİziııl'rlkİgtihsıı]-,l tezj;rıe ııırgurı bir sistem kurarken yaptığı*
mız refo:m , da.ha:,-iiert b1r şekilt-ia"Lmışı T9 bu refor
öola.yısı. lle ııitrıydcla İ'lk ÖgfaolaraJü gider vergiıer'i
topıu. nır sistem İçinde kodifiye edllniştir'

b)
ve-ğg}qh sare].e*ı

Tefğrrııatta.rısarfüazareclarek,umu[iesasJ.e
8öıa öniiııüe tutıüma} gureti 13.e, bugiiükü sistemİğızlı
ratbikattarıüa mii}hem olaratç müşa}ıacle o]'ı:narı nokea'rı-

}ılı].arını şöyLe sıralayabi]'iriz Z

1.İrı<teu.if].erttevargİmevzuunüaa].ınma}aı
Öerpİşedilmişbıı}ı.ınııaklaberaber,j,].kİstİhsalmaö.
dıe].gr1nj.n blr klİımı vorgi Öışı bırakıluıştır. BıEı]

].ar arasınĞa bil}asaa, keresie ve Ögrİ sibj' Ğeğeri
yiikaek tki uadöenin, bazı müLahaaalarüL, vergl mevzı

İçıne a}ınına,mış o].ması zikre öeğer'

2.ğıd.ervergileriİ.çeriEinealınaıı1stiıüaı
vergİlerindei şeker ve inhisar reJinine tabi o}aıı

tüitİin ve alkoıitı ıçıci].ere alt vgrgJ.Ler sİetamiılİa
clışınÖa bırakı}mışlarÖır'

ütĞer vergi.s1 sıstedlmisin islahı ctüştİıı{Ir{'ıri

ken, ,İıx-İ"tııısaı' teaine öayanan usulöen a,mılara
n".ı<"r*aabe].İrtilenöiğermııamelevergİsJ.metod].arı
birlne giiliIneaİ., hiç Öeğilaeuzıın bir zıamaİı içta{te

varİü a}'aııaz-', i

Arıcak sistemİJı viizuhu ve büt{hılitğtl bakınınd
vergiÖe hala ınevcut tnı}ıınaıı boştutrlarııı Ğolöunı],nas
sureti].e bu vergiİLe yapılacak refoımlııı istikenetİ t
yin eÖilebl.}ir.

8ııda,rukarıkiizahattarıdaarılaşılabağı
gİbİ, xereşterrır, ," r.j.erinln L]-k istths&l vergİeİııa_'

tabi tutulmasış mıığlak ve iç1nüen çıkıtnal P}'.'*.
atııış oları joı.er virgİsİnin matrah ve nisbetlnin kg

to}araktuvı*edİıreksııretilegtüervergİ.lerime.
yarıına İthai eöi}ııesİ' ayrıga i}erİde de temas eala'

ceği.rniz gibi, tütün ve al.kolJ.ü içkilerin üe kaza

matrahvenısnetlmuayyenbirvergİlemeyetabttu-
tı.ıımagı ve gİÖer vergilerl, marızıınesİ içerisj'nüaıın'
maeı]. lcap ğEgr.
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3rınların yaııında g1Öerwergioinİn bugiiııe ka
'dgr "ol'an ''lıat'bika*ı _sırasındo. 'roüiıaiteüe' edllen veııgi
tekniğine ait nolçsafi'ların ve a.]csak1ık]-arın islah
edi.l.r:eııi de uypın olacalçtır.

Eu raeyarıda, ltısmen vergi teloıiğİne taa]-lıİk
ec_on bir al<saklığı da belirtmek yerİnde olur. Bil_
has*_ıa korıbine İmalğt yaparı ıaüessgse].erd.e, işlerin
icabı, vergiye tebi itk ııaııuJ. mgdde}erj.ıı 1ıağlatında
d.eırarc.}ılık ve istikrar bağlarıınaşı mecburiyetİ Ğola-
yışite bazı !ıa].lerĞe mtihİrı mamıı1 gtokları t'aşekktü
ei&nekte ve l'ıunlar için öncgclen öd,Enen vergİ. bu lş-
letrıe]-e:ıin 1ikİĞite ve trd'şererİe dıırupları üzerin-
öe ııenfi teşirler }raratma]<taÖır.

tsunu önlemak 1çİ-ıı bu duıı.ıııc].a sdnaİ nüesse-
şe]_eröen irı.ı.ran imal&t içtn lüzuıılu olan stokruı üev_
kind'e tüşek}rtil ed.eh ver6çİli stokların vergllerinİn
ööenrıeşincle kolay)-ıklar sağlanınaoı iııkğn dahiljna ş
]nılma]"ıöır. Bu iııkğnlar ?ıer nüessggenin hususiyetle
ri gözöniinöe tıulrındurulmak şurstile yaptırılacak
tetkii<Lere İstj.İı&d.e}I vğ bir kzurıın hükrü J.cabı ola-
rak bİr uşu1e bağ}aııma]-ıd.ır.

İııraç eğİlen nadd,e].sr İçin kabul ööİ3.nİş
oJ.an 1ade ve rıa}ısup usultıniığ üs fornallte1.erden kııı
tarılarak en basit bir şekle ifrağ ed,i}nesinin te-
ıılnl nuvafık olur"

6 - hialt 1hlılşar].ar re'liminİ.n İs10hı
Bj.zile, a,rırarıevi İstİb].ek vergilerinln ıılöV-

zuunu teşkil ed.en umuni istihl-ak mad.de}erİni.n ço&hı
(tutıırı' nıüskirat, ÇaYı tız, kİbrit ve zaıı&Iı üaİnarı
kahve ve şeker} ııali iıüİsara, öİ.ğer bir öeyiıı3.e
nVergİ inhlsarı.il ıla tabİ tutuLıııışlgrüır.

ıı8].e:ı irüisara tğtı mad,deler, tütltı' alko]
ve alkol_lü tçkj-lerle tıız ve çaydır. ( son yı]"1arda
kahve tekrar Lnhisar mevzuüı:'a a1ınmıştır, }

ühıaşır vğrgt siştemin1zl.n kompozİoyonıınöa
ge}ir vğ muaınele vergisİnden heııen sonra (ıııg].o-şaıı
gon nemleket]-eri ve İsveç gibt bazı İskarıdin&T ıığü'
leketlerinöe, hatta rmıaşıele vergİaind,en eınıel) ge-
len rnalİ karnak}ar tütiiıı ve alkcıl vergilertoır.(1)

(ı} Alko]., alkollü içktler1 Öe thtİva ed.en b{r mef,-
hum olarak kullanılmıştır.
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üatı devlgtlerinin ços.ınrta sadeco tütüın vğr-gisi lıaşılatı yekünunıın ta.krİtıen ı{ 10 unu ve hatta ba
zı mernleket}erde daha fazlasını teşkil etnekted.İr.
(AımarıyaĞa ,'l L2*J-5, İı;a}yar1'a x|, 20 y, lcadar' )

İngilüerede tütiin vergisİ.nİn ııüskirat vergi_
sl" i1e birlikte Devlet fişka1 gelir}orinin ,i6 zs iıe
kadar yükse}diği göriüür"

filrkİyecle nonopol roevzıüarıııd.arı sağlanan fis
kal hası}atın ( reteı İd.areııi-nce işletilııesino öeıraıı
olı.ı.narı ]<ibrit fg.brikaslrıın ge}iri d.a}ri} } variüat yekü
nuna nisbeti )ı ı3 i!.en ibarettir.

oörülüyorkl, bizcle 'büti.iİı ve alko]. öneııli fis
ka]- rezervler sa}rlayarı vü vergi reformu yöntinden d.ik-
katlo ele al:'uııası gero}ıon nıevzular olarak ortacla d.ıır
malttaclırlar.

Bahİs mevzuu ııaddeleriıı ııerılelçetLııizcle t6nı
bulu$d'ıı_k}arı karışık mali reJİ.m, İ1mİ., rasyonel v8 vğ
riıı}İ blr vergileme sistefiİ olmaktarı çok uzalc bıılınak-
tadır.

fiirkİyede h8]-en tatbİk edi}mekte olan ms,1İ
monopo3. reJİmi prensip itibarile üHlug-Va].uen yanİ
rİnaı eüİ1en (ıtııar eöilen nonopo} roaöd,elerinin nal1-yet fİyat].arı lle satış fiyatları araşınd'alçi farkı:ı
fİ.ska_l blr geLİ.r olargk devlete tark ed.i].meşl 6şaeı1na
düyaııır,

}erhal şııııu İ].ave eCeJ.ün kİ., ıieğer faa].aşı
şekIlnöelıi ğlsical hasılatın hazi-rıeye tarıameı tİöeııneşİ.
her zaınarı kabİL o].ıı,mairtaı İelçe1 Ldareşl bu hası].attaı
tüttb d.eştelçlene ırilbayaasınala olcıuğu gibi, sarfiyat
yapnalç zorıxıda ka}makta ve bu gtbİ sebepLer1e, ha.ztne.
ye karşı bütçe açığına mtiııger olaıırmaQif borçlar altı.
na giztıekte veya bir yaııöarı hazineye -fiska]. 

btİrcunu
öd.erken, öbtir yandaa Ğa hazİne kefaletinİbsİz bono].ar.
].a enflasyonlst borçlarıma ııoluı?a gİtmektedir.

Şıınu kabıü eümek }8zımĞır kİ., ğmme teşebbtle-
].erl,nİrı de moderzı İştetmecilik esaşlarına göre sevk vı
İdaro eöl3-me].eri, diğer taraftarı, d.a verglct].ikte ggrel
sİstem, gerek te}ıııik balcırolard.an ınıkua ge3-en üerln ta.
haınıiİlleıııeticeşİnd e Frarı.sızların ıİplus-ııa}uer esasın€
dayarıa,rı eskİııİş monopol usulü mfinasını ve tatbtk kabL.
Liyetİııi kaybetrnj.şıf,ip. Eu sııretlb rplus-vaJ.uerı ugıılü-
nifuı yertni; matrahı, nisbetL ve tııtarı malüın oları va-
zıh vergİleme rejiııt almıştır.
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"Hsmen İığve eüel'im'ki' 'tütiin ve a]_}cö}iin rırıumi
vergl rejimiııe tabİ tuttünıaları, bu rıa&de1erin İnğl
\reya satışında İşJ.etgıecilik yöntınd,en ııonopoJ- usulüırtiıı
tatbikİne, öi':]er bir cleyinle bu rıe'ırzu].arc1a vorgi emrıİ-yetinİ sağlamak veya zaafa d.üşürmemell ııaksad.İle, öxıne
teşebbüslerine tomaroen veya lçısmen iş]-etııe İnhİr:a.rı ta-
rıırğııasına hİç bir şurette msnı değild.ir.

üengürıe, bugjiniin telakkİlorl "ıre icap}arınü ııy€
rak, bilhassa tütiirr ve alkol gİbtı çolt önemll flska}
mevzularda, vergi ile işletıııe arasffid,a keşİn bir tefrl-lıyapılıaası, nalİ cephed.en oldıığır kad"ar, id.ari ve lktİea-
dj yönlerden de yegfue müsbet hal 'suretini teştıil eder.

Zamarııııızd.a ma]-i İhhİşarcığığın en İ}erl ve
ııütok6.ınit örğeği o}ara]< göril].en, İsveç tütiiJı monopolü.,
tesis edilĞtği ı914 yılınd'arı berl' bütih kesinJ"1ği ve
borraklığı İ].e işletme ilo vorgi tofrİkİ esaeıırıa lgtİ-
nat etınektedir.

Filhaki]ta İsveçte, tütib ithali, İmsLi ve sa-
tışı (rıeralçand.e satış hariç) tam roonopol şeklinde, f'ğr_
mayesinİn biiyilk kısmı Devletİn elİnde tnüıınarı, b1r arıo-
nİıı şirkete tevdi şüi],mİş, ııaım;l tütiiıı satışLarı cla
iloğnıdarı Ğoğıuya tüttin vergisİne tabi tutıı].muştur. (].)

" ıbrİhi bir güessesE olnaİ<la böraber, değlşen
şartİ.ara tnt1baır etresLnt bilııİş ve böylaoe ma].t inht-
sar işletııeoi]-iğinöe btr çığır eçııış o].ağı Aınıstıırya tü-
tlİ:ı reJisi de fiskal yönd.en aoşııaan öoğnıya vergi 9sğ-
Eına d.ayarıııİüüdır.

ıltİtİıı monopolİ. oları dİğer lırnına öev].etlerin-
öen İsparşra ve Portekizde de, ııonopoltİıı tatbİkatınöa,
vergİ- 9sa€,1ııııı hğkir bu}ıındtığg ııüşa}ıeüe eaılImektedLr.

Yalnız Fransa ye İtaıya monopöL şişteıı].erindo*
dlr kİ, vergİ. rejİ"ınina doi'rtı esas]-ı tıir kayna ınıkua gü1
alş olmakla berabçr, bü reJim, henüz btıttın açık].ığı iLe
taübİk edİ].msınektedür. Şu varkl, bı men].eketlerde ile|ıplus-ıraluer uştıltbiİı tııınaııi].e terk ed.İ.lerek vergİ Gğ&-
s].na geçilınesl yolıınc.a cİdd.i çalışma]-ar yıpıJ.uaktadır.

rürkiyeye geLince, bizde ı &Z öncg belirtttğj.-
mJ-z gİbi, nali İrüİsar reJimİnin esaeını rıplu9-vg,1.ue'ı
usu]-ü toşkiL etmekle bCreb(r ].934 tle kabu]. odilen ve
şonradarr Şaırııııııa Vergisi adını alan müİlafaa verglsl iLemşlİ İnhİsarcıüığıııaza '.'ergi eşaşı da ithal edilmJ.ştİr.

Şu kaclark5., jııhj,sar naöd'e]-gr1n1n ayrıea bu ''|

vergİye t6uı tutıılmgsı, şLeteu değ1ş1kL1ğıni trızİııı4;u.
ed,en ve öııeeöen tgşarlaunış bir fişkal rgformuı netice-
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.si .".ö,aği},r, .o,anüaki,mali ..İ.htıiyaç.1&rın üaayi.ki altınila
ge}ir kayna}cları aranırken, vergi yo].ile işıhişar mad,
d.e1oriııclen faa]-a varidab teminine nnatuf gelİşi güzel
bir hareketten ibaret buluııııuştıır.

iiı}ıisarlar ınevzuuntla savuruıa verglsİ., bir
çolc töailıer geçirdikten sonra tütiiııüe /" 35 niebetin,
d'e aü-va}orerı bir vergİ şeklİni almış,1 a].ko].].ü İçki-
]eröe ise, şİşe veya litre başına hesap}arıan spezifİl
bİ.r vergi olaralç kalmıştır.

ı960 varid'at bütçesiııe göre Teke]" İdarosi
yelrün ftskal hasılatlnın ;i' 57 sL rplua*valüe'rı yğğıİıılleke} safi hası}atır nüarı, fr43 ü de Teke]. Şavı.ınııa
üergisİ.nöen terekkiip etmektedir.

Yukarıki izahattan arılaşıtacağı üzereı x8F8.
cağıroız büy'irk roformd'ıı rıa]-i monopol şiştemİniz ba}çı-
ııı:"ıöan bilhassa üç nokta üzerİ.:ıde tava}kuf etmeniz
icap edeoektir.

].. üHlug-Ya].ueD gsagı.n:.n terk edL].erek taııa.
ınİle vergi reJimİne geçi}mesl;

2, aifilıı ve a]-kolJ-ü İçkİleröe vargi nisbetj..
nLn arttırı}ması;

3" fokel idaresİııİ.n, moöert İşIetneciıİk
esas]-arına göre reorgaaiae edilçesi.

Teke].in reor€gnizaeyonu mese}esİnl İleriaıe
inceleyeceğİıtiz İ.çin burad.a iık İkt nokta üzerind"e
duırıng.kla yetineceğiz.

IıIaıİ monopo]. slgteııind'e İplu8-va]-u6ı metoöu.
ııu.İl zaınarıın]. geçirrıişı oa].i monopol oIarı ınem].eketle-
rin çoğıuıda tatbik odilmeyen, eskİdgn berL tatbtk olt
nanlarda da terk edi].ııek üzere bu].ııaarı bir usu]. olüu.
ğı:nu İzah etmiş, bizde lse buııun üaınınrıa Verg.isİ. ile
birlikte büsbütiİn karışık blr şekilde ııygulaİ$ıaı(ta bı
}ı.ınüuğgnu yıüarıda belirtmiş.ıtik.

BLzöe ma].i inhl.sar ııığvzuundş. ha].ğ üsva,netno}
te oları bug{.iıılrü onprikı geri ve karışık vergilene şeıll-ino, bi}he.sşa tüt'tin ve a1kolü nali ve iktlsadi yön_
öen arzettik].eı'i büyiik önemi gözöniinde tutarak son ve
rilıaeşini ve €}yrl tütiin ve aJ"ko} vergİlerİnin ihclası
suretile, monopoJ- İ.şLetmüci].iğİ İ.le vorglntn bj.rbirtı:
den ayrılmasını' yapacağımız rsf,oxmıın başlıea hedofle
rİnd.en lıİri ad'd.ederiz.

(şay. 4v ae ı} İ].erİöe ıltalİyo Bakaıılığının reorgarıi_
zasyonlıııdarı bahgederken bu mevzua, avdet edeceğİ.z.
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Bıı sırrette şağlayııcağııırız fayd'aları şu nokta
}aı'öa toplaınak ııitrnlçijndijr i

a - ,Iiitiiıı ve a}ko}iiıı fişka]. hası}atı, inhisa
işletnıe}erİnin hanı ınaüÖo mübayaası, naliyet ve satış
fiyatı ve finarrsmaıüonularL}e karıçmayacak; vergi ha-
ru-io** uirüni eşas]-arına gijre tahak}cuk ed'on ve tahsl]'
olunarı vergj. haşılatı şeklinÖo, vasıh ve ınüşahhaş nal
hüviyetito ortaya çıkmış o]-acaktır'

Bu sayede, Lıu. en veriın-Li nali kaynaklarln ge

}irleri, ,**r*Öa ve ekşiksİz olarak hazineya intika
eöecek' bu yönĞen büğçenin vüzuh ve BasimLyeti arta-
calı, vergi ı:o]-itİ]ça,g]"n111 dai daha müşbet bir şeki]-de
şşeli.;':me si nıiiral';ü:ı olacakt ır.

b-Tiitiinvea1kg1vorgilerİ,gİdervergila.
rİ sİstemiııizin r0evzuu3a a].ııımak gureti}€, bu VÖtgİ'*

1ere aİt son reforüumuz, bıı cephesilo Ğ e taınam}arınıç

o}acaktır,
c-l.[onopolişletrıoleri,bİ[bassatütiİıve

a1kol gitıi çok öneınlİ iktisadi mevzulara taallük eÖoı

sınal vg ticari fagliyet]"erİni ve var]-ıklarını vergİ
to1ıla^na ve öÖerıe hizme'ılerinden kesfuı o}ara]ı ayıra-
gaklar vo böy1elilçle ııod.erıı İ.şJ.etmecıliğin İcaplarını
uxraralc, çalıçma ve gelişüe inkğnını kaınışacaklaııöır.

d.Iüihayetönemllbİrvergİlanekonueıınd.a,
teşriİ or{ıanln tasarnıfıı ÖışınÖa, IİİİHİıaetçe fİ-yatları
,Zg,İg yapılıoası suretİ}e, ana,yasa hutçııkıı a,n].ayışına ay'

kırı bir yoldarı gidi}neşi Ğe örüeıııİş olacaktır.
[litiin ve aıko]- mevzıılarınalaİı sağlarıarı n8ıı

hasılatı, yeni i}rĞas ed"ilecek vergilerln nigbet}Erİı
yiiksek tıitnak sureti}e arttıraıı İmksnının araştırı]'_
jnas]. Ğa yerindo olacaktır.
.Lze\^ıe].belİrttlğİınizğibi,tüttıııvealkÖl

yükselç nisbe'ülerıle ııeı";1iye tahamıı'iİlü o].arı vo gerek
bu sebepten, gerek ıstİiıl$kler1nin (umıımİ ve fert ba

şıı}a oları ıstiıııfiçın ) clurmadaıı artınalçta bulıııınaları
d.olayısi]_e , biıyıık nıalİ retgğrlgr ihtiııa eden movuu'_

}arıİüır
Yabancııııeırüeket}erd,emüşalıeÖeeÖild1ğİgi-

tığ alkol ve lıil}ıasşaı ttiti.in veı'gisinin eskiden taşav'
vuru. dal.ıi mi,i.ıılıLğı olnayan haÖlere çıkarıımıç olmagı-
nın bu. rgadĞe}erin İstihlsi<ind'ekİ dgşanlı çpüıştaz'ap
artış üzerincle cüz'i bir tesiri o}mamıştır'
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riıtih vergietııin ön ağ'ır bülırrıÖırğtr ııeın}eket-
}erdon biri o].arı İngilterede bu konu üzerino.e yapı}-
ğİaş olan tecıübelerü Eögtermii';tir ki, bu vergiye ya-
pı1an zan],at do}ayısile artan yeni flyat}ara ha]-]ç en
g*ç üç haftaÖaalışmakta ve tütiinii]l istihtfik }racmi itgı
rfinde vergİ. zaJİıaırı].n fiğha} bir teşiri olııamaktad'ır.

Şu noktayı d.a gözöniincle tutmak }özımdır ki,
filrk .parasının Öevalüasyonır Öoıayısile, geniş ölçüÖe
bir ihraç madöesj- o}an yaprak tütiin fiyatınr]a ve 8oİ1

yıl}arda sur.eti uüuıniyede işLetme maşraf}arınüa vıüuı
geıen artışLar yüztinöen, tütiin manıııllerİnin (siğara-
nın) rna}İyet}erİ Öe ytikse}mİş bıılunııaktacıı'.h'ı oebep'
3.e, €saoen bu maınullerin fİyat}arını yenİ şartlara gi

re ayarlamak, Öiğer bir dgyim}e tüt'ün maııul}erinİn f:
yat}arını yeni baştan tanziın etmek ica;ı edecektir. İl
te bu şıraıltı, yeiıi flyatların tekel lşletııelerinin
otofinanİJmarı ihtİyaç}arı içiıı lüzumlu oları fon}arı
sağlayacak, Öi:j:er taraf,tan Öa yiiksek 1ıİr vergİ-yİ ih'

tiva eç].ecek bir sevİyede tesl",it eclilmeşİ yerİnÖe b1r
hareket olacaktır.

şı.ırıu da" bolirtnekte faLrlg ııülğ}ıaıa od,erİz k'

lrüiçiik zamlarla ver6çi nisbetlerini şık sık Öeğiştİı^me
ııgk için' bu nisbetlerİ bİr Öefada azaın1 hadÖİ üzerİ
den tayin e'bınek vergi po}itikası }1öıl'[ind.en Öaha isabe
1i bİr hg,roket taızı olur.

7 r vergi ve harc}arın r_sIanr-

Xapılacalc büyük vergi reformunda, şüphesiz,
fİskat sğşteroinize giren, gerek Devlete, gerek naha].
ko]-lektivl"telere ait dlğer veıgi}erİn ve bu neyarıda
vergJ- ile kar].şnış o}an harç}ar sistemimizin cle gözĞ
goçİrİlrıesi ye bu eahaÖa Öa, rsformuJx esprisine uygıı
tarzd"a, gerekli İş}6hatın yapılması icap eÖecektir.

Reforrnı.ın bu sa}ıa tçİ;rıdekt istikanıet ve heöe
lerini şıı sııretle tesbİt edebİlüriz I

1- Yeni vergi şistemlnlzle muhafaza ed.i}ece
oları vergiLori mod.eııı vergi an}ayışı ve vergt teknİğ
ne göre yeniden orgarı.ize etmek;

2- Verİmİ Öüşiık ve lı.ayat iıakkını kaybetmİş
olan blr sürü perakenĞe lrüçtik vergileri (ve harçları )

taşf iye etııok.
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,a) ;ŞgkeJ ver;ıigİ
BİrinĞi grııha giren vergi}orin başınd.a şekerverglsi gşe}İr. I}İzde viizuhıuıu kaybetnJ.ş o}arı bu ver€çinin

dö İşletmelerlo o1an bağ;lantı}arını keserelc, gj.üer vergil
rİ sisternİİıİzin çerçevesi içİnde yerini, daha eırvel işare
ettiğİııiz gibin bu sistemin reformu sırasınd.a, al"nış o1ma
sı gerekirdi.

Şelrer veı.gisinin te}çrıik yönden yaD]-sı Ye tatbi
katı' ttititıı vergİsi-ııin aksine olarak, mutedil bulıuıması v
iııkA.n hasıI old.ukça düşürülmeğe ça}ışılııaısı l0zımgelir.

Bıınu 1cöp ettİren sebepJ-er sosyal ve iktisaclİ
mtüğ,]raza}ardazı d.oğnıaktr.ır1ır. İ'i}hakika, şeker, zaruri bir
gıcla ınad.deşi olarak, sgsyal yönöen ağır bir vergiyo ınüte-
hammİl olnayan uınumi bı}r İstihlak maddeşiĞi;.. },lıı sebeple-
dir ki' İatı dev}etlerinin çoğında, şeker vergioi nisbeti,
nİ.ıı düşlüç tutulduğı.ı' ve gİttİkçe üüşüi;ri.ümelcte bıüıındıığu gö.
riilınekted ir.

Meşe16 Franşaöa şeker saöece trTaxe Şur ]-a Va].e.
uru AJoutd.e'' Şğı bıınıın en öüşiİk ğüsbetler grubunu teşkil
ed.en /, 6 *rarİnden' tabİ bıılunroaktad'ır. (ı)

.Llmarıyaöa şelcer vergisinin nisbeti yüz kiIod.a
26'5a n,hi. iken son yıllarda bu nisbet 10 D.,l[.ıa inöirİl-
miştir.

BeLçj-kaöa şgker, satış tleğarİnİn {" ıa ıı üzerİn.
Ğen üCIğxe de tzarısmişgİon'r üebl}en mua^mole vergisİne tğbi.
d.ir.

Holl"arıĞaiıla şekerden alınarı vergi. .yüz kiloda
}9 florİnöir.

ttirkiyeöe şekeröen alınarı vergi üühehülüğe }kİlo başına kesme şekerd.e 1o0, toz şekerde B5 kuruştur.
iemlelçetinizöe şeker imalötındabir şiirprodüksi.yon mevcuttur. Bu faz]"ı,ı iştihşalin yabancı mom].eket].ere i}

rac]. içİn bir çok tüşebbüs].ere gürlşilrnekte işe üe, malİyt
fiyatının şrüksekliği yiiztincleıı 1ırr mşvzııo'"a bğrtik müşkill]-erb]
karşılaşıldığı bir v6kıaöır' Bıı itİbaı.}a İgtlhşal fazlası-
nın İsti}ılğ]ıe tevgcciihtı3ü temin edecek şekilde vergİnin nj
betinin dül;ürülırıesİ faydalı olacalçtır.

.'' rııİ1 rşnıımİ niebetl ''/ zo, zarı}l nişbetlerı İ" z:
5, düşülc nüsbet].erİ ı'i ıü ve ıi, 6 üıt.

(ı } ı'T.I.A
vertz
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'üalbukİ şİnıdİye kr.udarb'izde, bu verg;İ.n1n niş:betln
ted.ricen düçüreeek yerde, aksine, vergirı-in yanılan za.ıılıır
Ta ağırlaştırılma,gı yo}uıra gİdilmiştir.

bl Taııu.lıağeı
YapacaiiLm&z reformöa, üzerinĞe clurırlmagı geroken

dtğer bir fiskal konu da, gayrımenkııl İktİşşabı üzerinrl.an
İ},jh.ınarı vergİ yerıi bizdekİ ta.pu }rarcıöır. j

Menşeİ itibar1le kayöiyo (ğıırogistrenent) o}arak
basit bir İıarç şekIind.e tatbj.kiııe başla.ınış ve asır}anca bu
nahiyetinİ muhafaza etııiş olan bu resim, harçlıktan taııame:
çıkarak' bütıiİr. unsurlarile bir vergi ı;;ek}İnİ ik*lsap otııi;+
tir.

Eunıuı barİa' ınİsalini .Llııarı vergi gisteminde göx'ti-
rüz. Bıı vergi şiştemind.e şeryet vergileri 8ırutıunu gene1 se;
vet vergisİ' yeraset verg'İsİ ve ııArundorıverbsteuer't ılenile:lİgayrınıen}rul 1ktisaı vergisİ-'ı olııak üzere üç ver51i teşlcil
stmektad'ir ki, bı.ınların sonuİıCııgu buracla bahiıı konuşu- ettİ,
ğimiz vergid.ir.

İşte bİzİm de bu lrontıda yapacağumız islshat, eskİ.,
mlş ve m6.ııas1n1 kaybetııiş tapu }ıarca usulüinü terk ederek,
bıı bakınıÖan en miikenıınel örııeği v€ren Alnaıı sisteminğayarak
mevzıılt, is'tişna vg ınuaflıkları, matrahı, nisbeti, tahaklruk
vg tahs:ıline ait sşağ}arı vtizuhla tayin edilııİş yeni blrİgayrımankul iktİsabı vergisi'ı hİh i!ıd'asına müteveccih o].a,
bilir.

o) Iİawarı].ar s1
- Eski çağlar tekfilift şeı:ıİ;ıesİnin ve8şarın bir ar.

tığı olaıı lı.ayvanlar ır'ergisinİn, mod.eı:ı veı.gi niaamıınız içi]
de, mıüteli"b karakterli lıİr gelir*servet vergisj. olara]ı ta.
bikine dovam ed.i]-mesi kae].ar bir sişterısİzlik vo tezat taga.
\nır edl'lcnez .

Bİlind.iği git,i, golir vergisi inkilğbı tahaklçuk e:
tirild"iği sırad.a, bir baş vergisi o1a,n yo1 verşçisi i1e hay"
varılar vergieinİn ka}d.ırılması, bu reform.ıın başlıca gaye}e.
rind end l.

Fi}hakika, reformu müteaklp yol vergisİ kald'ırıl-
mış ve ha1ruanlar vergisinirı sahası r].a.t.a1t_ı1mıştır. Ifuıunla
beraber, bu sönuİcu ıniikellefiyetin verşİc1"I.iğİııizden sökti}İ
lüp atıLmaş1, bir takım mall mülğhazalarla, miimlcliı.r olamaııı;
tf,.r. Böy1ece vanİİİatı bir milyarı ço}c aşarı getrir vergisinİı
yenı başında 3o rıİlyon lira lcaöar o]-an hasılatı ile hayvaır
).ar vergisİnin tatbikatııra dovaın ed'İJ-ıniştİr,

Moderıı vergİ sİsteıaj" içİııcle, şıe1İr vorgisi kaclroeı
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Ğahİlinde' zİrai kaaarıçlar ver';-i]_enc1i_ri}ir1çen, bıı kazeıız
cın bİr cüztü olarak , hayvarı nıevcrıĞunĞan sağ.}a'{La}:L saf1
ge}İrtr-erin d.e şu veya bu şel<i}tle vergi mevzııuİ.la ithal
eciilöİği maliıındıır.

Bizd.e ' bug[İııe kaöar, zj,ra\ 'krananç sahası bütiirıi
ile, gelir vergisi şıımü}ü tİ.ı:;:ınüa duıı.ırken, bir içısını
irayvan ııovcııclu üzerind.en Vergi alııuu&t}ı' tıiç biı' ,gu_retlı
izahı rı'İimküin bulıırıraa.yan btr keyfiyettir.

Kalöıki, ziral kazarıçları,ıı ogelir vengisİ. içindı
ki yerİnİ almas:.r-ıa ıuüteallİk ça3-ışnaların neticelenuej<
üzere bulı:nd.uğu şu bına.}aaöa, bu kazançların ge}İ.r vğrg:
sine tabİ tutu]-ınasİ}e , fİska} bakınıdauı hayvanlar verş;is:
d.e fazlasl]"e tel8fi edilııİş olacaktır.

Böy1ece, bir taraftan gelir vergİsi sisteıIıiiıiz
bu yönden tanıarnları.ırken, diğer taraftaı.ı muağır Vergi ,y1j-zaüı içinde yeri bu-}ı':ımayarı hayvanlar vergİı;iniıı ilgası
şuretİLe d,e reformy tamanılanmak icabeıler.

ğ) }İarclar ve Damga Resmİ

Idarçlar' bİlindiği gibi, İfa ödilen bir f;rınıe hj
metinin maşrafını karşılarpak üzere, bu hizmetteıı. fayĞalc
nğrı}aröarı veya hİzınetle.--ilgl].t o1arr}artLan a]-ınaıı berle}-
öir. Teor1k mönada harçtan ba}ıgedebilnek içİn, sıııııa hiz_
metinin ııaliyeti ile harç aragındakİ rniinasebetin ö1çü1e-bilnesi lğzımd'ır. Eşkiden bir derecoye lçad'ar mevcut olar
bu ö}.çüler zaııanla kaybotnuş*ımve harçların vergi şek1lı
d.e d.eJonere o}ııalarına yol açmıştır. Bıu1un öa tipik miselini, üa}ra önce temag ettiğlmiz Tapu Harç}a.rı teşkil ed.e

Bir 8nme lıizınetİncten fayda}arıma mu]ıa}ıi}j":ıçİ'e alı
narı harçların en kIasİlı iİıııoğini teşki1 eclen mahkeme
harçları .(adliye harç].arı, dava masrafları) dah1, }ıİzmet
bede}inün a.ııcak pek cüzİl bir kısmıııı karşılar}ar. Bu se
beple, ınahkemelerin $ersonel ve matğyal gid"erleri, sd,1ı
rıasraf].ar]-' eğas itİbarile, unııımİ bütçe üzerlııilen vergi
mükelleflerinİn ödadikleri vergilerde karşılanır.

hrı'a}veğe be]_irttiğimiz gibi' mü.€ıgır vergi arı*layışı vd rasyonel vergi sist'eml telök}ıisi, harçlarırr bi
dereceye kaiiar yapıları masraj]"La ilgisinl ııluhafaza ettik-
leri mahdut sairalara idıİsar ettlrilnıesİni ve r:ııuıni fis-kal varir]et dışında nütalsa. olıınmaların} icap ettirir.
Nİtekj-m, Iıb'tı d'ev}etlerinİn çoğunun (:bıg1e-Sakson üevlet
leri, Alııarıya) bu yoldan gittik}eri ınüşa.iıeıle olunur.

Daııga reşmine 6çeL1nce; ınenşeini lrarç teşkil ede
bu vergİnirr ınızuhsuzlüğu, mevzu1tı?.r}aki karışkılıkla başla
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}aınga Resııİnin tooı'ilt 1ılönöa bir tarifinin yapılmaısı İıı-lçğnsızöır- ı'il}ıakilra, Iaıpgş Resm:Lnin, tıir,vur.gi o1ara]r ]ca-reıktenini tayin otmelç tesirlerini ölçroek ka}ıil o"Lamaz.
Darnğa Reşmirbİzde oLdu,fu 6çitıi, ıınrımi bir şelıİ.Ldetatbik ed.İJ-dİği z&maİa büsbütıin müzıİç ve sıkıeı bir ]ı.a}a}ır. Biühasşa ticari rnuaınelelere taiııüıt eden hemen herevraka (ı'uJısatnaİne' tİcari senetleı., esharn ve ta}ıvit6t,çekler, lıesap hiüğga}arı' borclrolar, ilğnlar, naklİye ,ıe_sİIçaları, makbu:alar, sipariş kabu.l mektrıı}arı }ratta }:u mahiyette]çi tel-grafların ticarethağed.e ]çalan nüshaları, banka vosİkalı,ır]. ilah, i}f,}ı...) ısaş itlbari}e, pu1 yapıştır*

malç sureti]-e daroga resmi İstifa erlilmesi, zağaJıınıızın ıcalarile telifi imkönsıs o1aıı iptİd.ai ve irrasyonel bir vergileııe şekliĞİr.
_ }iğer taraftarıı Çoğu hallerög d.amga resmi, harcatabi- nruameleleri ve d'iğer vergİterin ıneyzularını şiurıu.1iiııealma]r suretile, vergilemeite barİz nıi.ikerıerlük}er yaratır.

Iüesalt, biade old.uğu gibİ, bir çolc vesiicalar hemharca }remöe öaınga resmine tabidİr. (3ir lrışım ruh.satnamo-}er, ihtira lıeratları, d.iploma}ar, mahkeme j.lğmları, paşa.portlar' ilah.. ). Diğer taraftarı iarga resni tatbikatx gi.der vergilarİne, beleöiyo vergisine tab1 bİr takııı mevzulira da sirayet ed"er (sigorta muanıeleleri, üaklİye biletler:il€,nJ.ar, eğ}ence yerleri gibi).
Bıı resmin en şumullü ve en mrığlak şeklini Frarısa.da göriirüz" &ı memlekette kayöiye (nıregıstrement) usulilıbİrleşelı ve karışarı bu verginİn tatbikatın evye].ce de be-Lirttiğimlz gibl, }Ialİye İdaresinĞe, meİnleket sathına ya-yılmış 5şeniş tesğilğtı ile &yrı bir sr6gİe'İ halİnde id'areolıınur. }Ievzuıına gayrınenkul intika].}erini Ve verağet ver.gisini öe alan bu vergilemenin teferruatlı ve karışık tat.bikatı ayrı b1r ihtisas, hususi bİr bİlgi sisteııi J'Ş"j.er.ct

d"e 1ı enregistreı:ıentr r.ıa.hiyeti a}mıştır.
Btıgtini.in şartları ve vergi anIayışı i}e taıı bir ttzat' }ıalinde bulunarı, mazini.n kalıntısı bıı ıignregistreııent;

müeşsesesj.n1 verği sistemlerinden söküp ataıaamı| olan L6-tin Ğevletterlne mukabi].' Arıgle*Sakşon mem].eket1orinc1e]çitatbİkatın dar bir eahaya İnhisar ettiğİnl, Almarı.yad.a İsebiisbütün ka]_d.ırılclığını görtirüz.
İııgiltereüe, l-g4g luali karıuııu 11e, harç Ve resim-lerin büyül< bir kısmı, bu meyanda bı.ın}arın en tipik olgn].arından }ıaşanort, öoğtım, öliiro' evlenme harç ve reslm}eri ilga edilın:i.ştir.
İtalyaĞa, hbyd'İ"ye resimlerinin topt&n kaldıı.ılrıaş

}ıucırsuııüa bir Cereyan meveııttrrr.
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BLae ge1ince, Irımrrsız ueultinöafi mülhem olarak
kıırtrlaıı ve Frarısız teslrind"en bir ttirtü kurtulamaıDış
."o}.arı.*haııçLar,.,uüe-sgesog',i "İ}",er,,Ğaırıga'ııEsro*.nü}qel,lef'İyetj.-
nin, bugİınkü mahiyet' şekil ve şunul}eri İ}e gelİr ıİer_
gisi reformu İle girdiğİroİz yenİ vergJ.cililc öevreeİnöo
yerİ vo hayat hakkı o}maöığını lzahtarı vficsşte aitüeöerl

Harç1ar ve ilanga reşmi me\rzuunüa taklp ediIeae
politikanın hedefİ , eırue3_ce öe be].irttiğinlz üzere' brıJ

sa}ıaya giren teferruatlı, d'ağınık1 verimsİz ve müzriç
çeşitli mtikşl].efiyatJ"erİ tesfiye ed.e:ıe]t, harç nevzuıınila
varİdat teııinine oatuf olmayexı 'ııe DevJ-etin flşkal siste
mİ Ğışında kaları btr müessose vticude getiıuek, tapu haı
c]"nı vergİ. hüviyett i}e kabıı]- etııek, Ğa^mga resmi mevzuıı
da da, Almarı ustı].{İnden müllıem olarak, bu usulü teksnİattl
ettirmek su?etİle, "Eerüaye tedavtİlütr vergilerİ gnıbu
altınrla' mahd.ut sayıüa, verimlİ ve ıoüşahhas bİr takım
yeni vergileııbsyğarra getirmektİr.
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II - oıığıı,ı üşrü gİR ;üIıiı{ıııgüİyrt oıARAK
''ııİııİ DAYA}IIŞıııA ıIERçİşİ-' şİı.; İımısı

1 - 01ağaıı üştü Yorsİ An].aını

organ1k vergi şistomleri, tonlumların sosyal, ekont
mik ve polİ"tik yçnlerdon no:rmal ge}i*ıne şartlarına göre kurı
lurn uygnları].r ve tek6.miü gttirilİrler. i{albrıki, toplumların
içind'e brüıurclukları, bu yaşaına ve gelİşme şartlarıncla, harp,
aş].rı enflasyon gibi, olağanüşüü sebepler}e derin ve temell:
Ğeğ'işikli]çler vulçua ge}e}-'ıi}ir. Işte bü gibi ha}}erde aşı,rı
k:azanç ve sorvet teşekküllerine m6,ni o}ınak veya bozu}arı. şoğ.
yal ve ekonomiİ< düzeni yenİĞen tesİs etme]t ma1csa.r1i.Le, mali
şo1İti}ça lıakımından, olağ1arıüıı'tü bj"r takırı ted'bLrlere baş vu.
ııı}nıasına zarutet haşı} o}ur i.,.i, bırn"Larııı. lııışındı, 'lOlağanüs.
tü Yergiler'ı .geliı".

Şu lıa1de, ola,iianüstü verşiyi, toılııı hayatında lnı-
lıua gelen oJ-ıı-;'1anüştü öeğişnıelorin kaçını}ma.a bir neticesi
o}arak kabu} etıuek ]-azınöır.

Olağarıüstü vergiler bıxıların ihöasındaki sebepler
bakımından geçici olarak d.üşiinii]-ür ve tatbİ]ç mevlcline konu*
lurlar. Şu varki, bu vergİlerin bazı hal}erd'e geçici karak.
terlerini kayüederek zamarıla'ı0:ıgarıİit Yere:inye inkilap ettiJ
1eri, veya vergİ zaİıİİ:.L olarak tatbikj.ne öevam o].undukları
vakİd1r.

Vergi tarlhind.e o}ağaııüstü verginin yukarıda görü-
len şekilleröeki işti!ıalelerİnİn tiİTli"i örııeklerine tesadüf
er]ilir. Ihın].arın başınd'a İngiliz İnceme Taxıını zİkredebİle.
şin

BilinĞiğl gibi' Euas]"r gelir vergisinİn ilk ve en
ileri örııeğini teşkil eöen iiıgiliz ge3.ir vorgisi l{ııpolyon
harp.Lerİ şırasınöa ggçlcİ bir ııHarp Yardımı'ı vergisİ olarak
İhdas edİ}ınİş olui: bu müçeL1-efİyet, zenginlerin eskisine na.
zaraİı d.aha faz}a, orta şınıflarr.n eskişi kadar vergi ödenelı
Ii, fakirIeri-rı işe vergi dışı bırakılmaları esaslarına göre
tesi.s edİlııİş, bu şuretle modeı:rr şahsi verglnİn başlıea fa-
rık vası$larınöarr biri o]-arı ııMüterakkilik'l ortaya çıkrnıştır,

Zamaııımızd.a, İsvJ-çre }ederal üelir Vergİei öe, öncı
1933 yılınüa geçlci bir "Buhran Vergİsi'ıolarak İhdas odi}ııit
müteoöĞİt öefalar teındit ed.ild.ikten gonra' 1942 de rlŞavtıruıa
Verşisi'ı adını alaralt' ğed'era} vergi sisteniı"ıİn başlıca ta-
şıyıC:. 1;İlsllr olmuştur.

Vergii 7,arfıı:. şek}inde devaşı ettirilen fe'ylça}eıöe ver.
gilere misa} o}arğkĞahüzdeki Şavı,uıııa Yergiisiııi göstorebi}İr
Tiz,
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Yıücarıd.a e"ya ettiğİıniz isi;iİıa}eyi geçİren ver
gi'.Ler rışınd"a'' İkJ. tip o'lo.ğanüst'ü vcrgi varclırki, bu:ı.*
}ar mahiyetleri itİbar"İ}e bir defaya mıı]ısus ol-a.ra}t vey
au_ay]İen şartlar:ı.rı d.evaı'ı ettİği geçici bir clevre İçindo
tatbik edi-Lİr}er., Eu verqİl-er, bİrinci ve i]çİnco dünyğ
savaşlo.rı sıraş].nda veya bu gavaşları takiıı ecten devre
]-erd.e uygu}ı,,nmış olan aşı.rı kazanç ve şervet vergİleri
d.i r

Aşırı l<azanç vergisİnİ (Haıp Vergisi veya liar
Kazarrçları Vergisİni) harbe* giren (İıatta harbe gİrme-
ııİş ola.ıı İsviçre gj.bi ) şatı ğevletlerİııin hemen kaffe-
si tatbil< etıuiç;lerd'ir.

olağarıüstü servet vergllerine çıel1nce, br:n}ar
la bil}ıasşa. İtincı Dtfuıyğ Savaşıııöaıı şıonra' şervet ve
servet artış}ar]-n]-n 1üksek nisiıetlerde ve bir defaya
rnahsu-s o}ıgak üzere vergi}endiri]-ııesi yoluna gicli}nişti
3u tİp vergi}erin i1e, Angle_Sakşon meınleketleri hariç,
harbe giı_mi.ş o]-aıı Kıt ı a Aıırııpası mem}eket1erinin hemen
hepsind e uyş'1ıland.ığı görü1ür.

}Iüteai<ip para{Traflarüa aş]"rl kazanç vergİsine
kısaca temas ottiJçten soİ1ra' o}ağanüstü şervet vergile
rİni , bazı meıı}e]<et}erd'on misaller vernıek sılret1le iza
etmeğe çalğşaeağız.

Bıı lzahatımıza geçııeöen önce, burad"a şu nokta
yı belirtıoek isteriz ki, bahİs konusu o1an aşırı kazan
ve gervet vergilerinİn ihdas ve tatbikinöe hakim oları
fİ.kir' bu yo1dan olağanüstü ma]-İ bir gelir eağlanal< ya
nınd"a ve bel]cİ bı-ındarr ğnce gayrı ma}i bİr takım maksat
ları ta}:aklcuk ettirmek ve yeni kıilruları sosyal vo iktİs
cli nizamı, na1İ ye madöi yönıierı sağ}am bir tene} üzerİ
n6 otırrtabilmektİr.

2 - Aşırı KazarıQ Vergileri ı (r )

Aşırı kazanQ vergİlerİnİn mevuuunu, normal ]ça
zançLatın üştiindeki fanJ-a kazanç}ar üeşkül ed.er.

B'tı vergilerin natrah]-arı umumiyet1e Referarı.s
usuliine (vergiye tabi 'ıe><erci9eo yıllarına, yeni geçmi
son yı}ın kaza;ıCına v€ya bir kaç yıla ait kazançların
ortalamaİjına kıyaslannasl usultİıe ) ve bazen bu usu}t
i}aveten normal germaye 1ç6rı (şerrnayeye naaanan normal
te].ai<]çi eöilen bE:ı yüzılesİne göre ) e $asıııa istinaclen
heııaplanlr,-

EU- 
'c:;i1{qı'beıı 

sol1:ra Tsazı latı devletlerİnıie ıı.y-
gı:.lanmış o}an aşırı kazaı.ıç vergilerine bir göz ata}:.ıı.

(r} Ai;ıırı kazaııç : su::eı'bjn.lf ice, E.<eess, i;,ej:.rei-lıkoı,liilg,
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ta

a} i.ıısliltere<le
Ingİltereöe İlk defrı o}arıı}ı İhdııs ci'i.1len' Aşırı ka.

zarıç vergisİ, 1915 de içabrılo}Lu'ian 'ığ;<eeso iıı.ofit*ı Dtrty'| ı1İı
Bıı vergj.nin nisbetİ t916 öe ıl, üü e çılcarılıiı&ş, }9}ır da;'j 4(
a ind.inilnıi' ı nihayet versıi 1922 de i}ga ol-ıınmuştur.

+..rkinci Diİıya SavaşınĞ;ı Aşırı l{azanç Vergİsi, bu dt
fa 1939 da İb<cese :fofitg İaxrı aüile tekrar uygı.ı.lanmaya bt
larımıştır,

ı947 öe ka}öırılan bıı fov]ça}aele verginln nisbetİ
194* yı}ına kadarmc ;{, +o öan İbaret bu}ı-ınmuş, müteaklben y'

loc e çıkarı}mıçtır.
Terginin matrahını refgraııs öevresine nazarağı faz7

bu}rınarı kazarıçlar toşkil etmiştir. Yerginin ,|' 20 si, harpte
ğonra ııiİke}leflgre iade oüi'Lmek üzere alıiıonıılmılş ve bu a}e
ca]çları İçin kendİlerİne husuşi seütj.fika]-ar verİlmiştir.

ı952 yı1ınüa yeni bir "Excege Profj"tşı Levy'' tenis
edilüiştir. Bıı vergİ, serİnaye şirke'b}oı'inİn stanöart kazaııç
larını tŞtarıd.art Profitgıı aşan kısımları üzorİne vazeclllmiş
tir.

Starıdart kazarıç ı947, 1-,l4ti ve }949 yıllarında rea.
lize edilmiş o}aıı kazarrç}&r].ıL ortalzuuıasıd.ır. Şayet bu yıl-
trard,arı birİnin kazaııca düşiik bulı"uımuş olursa, gerçelı kazarıç
yerine s€rıüayenın 9 sl (bazı hal}erd.e fr ıo veya 'rt ız 8i) oı
ta]"amanın hesabınd.a }Lazara atr]-nır,

{şrıca vergİnİn tarhıııda 2.oco Ster}İn tutarınüa
blr İnrlİriıı yapılmaktaöır.

İkinei Dtİıya Savaşı sırasınöa uypçıı}anaır aşırı ka-
ugrıç vergisİnin, mesela 1944 de' sağladığı gelir 500 milyor
Şterlİn raödesİndedir. .ğümı yılın Ae}{r Tergisi, Surtax ile
bİrlikte ı.390 mllyon Şterlindir. nemekki aş]"rl kaııanr; VeT-
gisinin sağladığı gelir, ge}İr vergİ.sİnLn L/3'ii:ıden fazLa-
ü].r.

b} Aıoerika Bİr}e şik Devlet}erinde
A.B.D. aşırı lrazanç ver6çisİnİn (nxcese :|tof1tg Ta>

tatbikine Birinci nünya Savaşında başlanmış ve 3.,.)29 da i}ga
olıınııuştur.

]ktnci üinya Savaşınri.a ııygulanan aç]-r]. }çazıınç ırers
Şİ, 1:]40 Ğa başlanıışş, L94ii d.e İça}dırı1mıştır.

Nihayet a9r:ü-53 arasınd.a çla ayİıı. ııalılyette bir ver
gi tatbik eüilmiştir.
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A'B.ı. inü.e uygıı}aııroı*i olan Aşırı Kazanç Ver*li}erİ:.rİı
kaffosi sadece sğrğıaye şirlcet3_erinin kazançları tir,erj.ı:}e Inevzu.

bırlun:ıuş-bur' Şunu. Ğa rınııtmamalc ilarıgÖır iri' aynı'üevre]-eroe Gı

1ir verğisinİn nİsbet]-eri de ö,nerüi derece}er<le arttırılnıştı:
Aşırı Kazanç Vergi}erİnin matrahl&r]- ' rşfara.ns usu}ü'

no gğre tesbit göill-r. Son vergiüe ınııtreıh şu su.retle }ıesa;o}a.n'

maktaöır.
sııvbb,ç, geçen soıı beç yı} zarfınr]a en müşaİt o}o.n üç

yı1a aJt kazarıç}arın orta}aııası alinır. Bu ortaI-amaya İlk yıl
İçin fr sın müteakibon '/" 89 nisbetle::i tı.tbİk eiii}ir-

Yukarıki esas}ara göre bıı.}unan nob}ağlarÖaıı ı 2{:,; bin
Do}ariİarr az olmamalı üzere, normal kazançlar içiıı bir j-ntliı'iıı

trapı}ınıÇtır. Bıı İnd"j-rim}cr yatırılrıış olaıı sermğ,yeye ve vergi
leme d.evreııinüe bu sermayede (zati ve borç serııayocto) rnrlıua
ge}roİş o}an artma ve e]<silüe}ere göre teşbit eÖil:ııekteÖir.

ikİnci ]hinya Ha.rbinde tatbik edi1nıİş olan Aşırı Kana
Vergisinİn nisbeti Roosoıve}tıİn telçlifİ üzerine üç Öefa yülçse

ti1ere1< ıt 94 e çıkarılnıştır. 195;} yılınöa iso vergİnin nisbe
üi '/" 3i-ü Ğur,

c ) Almanvada

İlk aşırı kazarıç verg*üİ, faz|a' gelİr vergİsİ ı'IıIghre

lnkomrıionsteuer( aöi}e, Birincl Diİnya İiavaşında İhd'as ediinüş
vğ itlç tatbikatınöa sadece, lnırumlar vergiye tabi tutulmuştuı

Verginin matrahı, },nırı-:ıların harp yıtlarınĞa}çi kazax,
larının, su}h yıllarının norm&ı İ<azarıç}arile lııyaslannası sul
tile teşbit edi].mekteüİr. Kıyag]-€ıroa kazaxicı olarak, harbe te'
kaçtöüiıı aöen son beş yılın kazarıçlarınd.an eıı Qn düşiiğü i1e ğn
yıikseği ayrılarak atıldıkta^rı sonra lcaları üç yıla ait kaıarıçle
rııı ortalarnası alııımaktaÖır.

Bu ortalamaya rıa.zara.n hesaplanaxı faslalık ıı.}'azla ğeİ

lirr olarak fevkalaöe vergiye tabi tutulmaktaÖır. Vergi müte'
raklçİ nLsbet}idir. önceJ-eri, 'İ' Lo-4o arasınd.a soyreden ııütere
kiliğin azami haüöi' ]-919 69 ;i 80 e çıkarışmıştır.

].917 de a}rrıca gorçek kişİler ıIjervet Artışı Tergisİ
ne tabi tutu}muşıaröır. t9}ü üe tr}azla üelir Verı;isi'r ı1e injç:
1ğp efen tnı fevkalaile ııükeuefiyette keza sulh yıl}arına gört
bu].rınan gelir ortalamasl İ].e 191İ yılının ge)-irİ arasındaki
fazlalık, '/" 5 Een'/" 70 s kaĞar yükse}en, mütarakki bir tarİft
üzerinöen vergiye tabi tutulmu;;tur.

1939 öa 'ıYenİ lı1narrsmarı Pl6nı'ı adı vgrilen ıua.l.i ted'
birler çerçevesi 1çinÖe, yeniden bİr 'ıl''azla Ge1ir Verqlsi'ı i]
öas edilerek uygulanmaya başl-annııştır.

Ihı verginİn esas}arı kışaca şıırıLarĞır '
B.&. Vergİ.nin mevztllı' bİr evye}ki sğnğ)re ltıyasla eldı
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eöilrıiş o}cı^ıı fazl.a ge}ird.ir. Böy}ece bİrbİrin1 taleİn eĞeıı
'iki yılın'brriıifi'le kıyağ]_arıııas]. ye}xi 'bir uşııf olarak ortay
çıkmıştır.

bb. Yerglye hen kıı.rumlar, hern de gelir vorglsi nü-
kollefİ olan gerçeiı lıişiIer tabi tu-tıılııuş}ardır'

CC. 3l)c.} D.[t.a kaĞar o}an ge}irler ınut]-ak surette
vergi r1ışı bırııkılrnış, bunun üsttiııöe olan geLir1orden 60o0
IJ.itI.ı vergiden istj.sna ed-ilııiştir. Ayrıca', tİcari ve gınai
işletmelerüe, tesİs ve tevsi işlerine talısLs ed.ilecek kazarı
1arırı öa matrahtan inrlirİtmesl kabul edilniştir.

ğd. Vergi.,ıin esaş nisbeti /, 3o ilıı-l". İ].k tatbİk yıl
}arı olan 1']39 ve 194ü seıı^e}erL İçİn nigbetlns "/" T5 olarak

. ııyg.ı}aııüıaİJı ka'bul edilmiştİ.r.
Esas}arına yukarırfa kısaca temas ettİğİrniz bu fevk

larle vergi yalnız bir şerıe (1939 yılı) uygu3.anmış' 1940 da
İLga eüilnıiştir.

Bu tariiıten soı].ra Almarıya, Par,Ia üelİr Verglsİ sis
teroini terk etmiş, bıuııın yerİne rGeşıİıınabfithnıııgryenİ fazLa
]tazarıcın devlete öevir ve terk edilçıegi usuIü kabul ediluiş
tİr.

Diğer bazı tedbirlerle (ücret ve fiyatlara mütea}-
}ik tedbİrler}e ) uırıİı<te rGeıyİnnabfilhrungo metoÖu faz}a ka
z€uıc1:n vergilendirİlııgsL öeğİ.t, iptiöadarı üoffiıeı ve tahd,:id
vğ böyle}İk}e f1yat artışların].n önleııngşi. maksad.ını istinğ
etmekted,ir.

Ba}ı.is mevzuıı uı:ulde, tİ.cari ve şınai teşebbüsler,
kazarıcın v€ dolayısile fiyatların'fevka].aöe hal]-erin icap}a
rın& ıJ.ygun bulrınrıp bu}ı.ırrııadığını tçendİ mğşı ııliyetlerİ altı
üa tesbit, *akip ve kontro]- ed.eeekler ve bu konu}arÖa bir
yİ.ikse}me görü3.tirse ewela fiyatları indİrme yolrına glüecekl
bruıa tarıamen muvaffak, o}amaz}arsa, bu yiizöen husule gelacek
fa?,La kazarıcı öevlete ĞEvür ve terk ecleceklerd.ir.

ıAervir:,nabfiihnıng'İ ııetodıınöa d,evredilecek fazla ka-
zanÇ r "kıyaslama Nisbetlerifr vg_' rKıya's}a,ne.^Dgvre].eşİı o}'?ıaü
üzere .' *.Içt .: .u'bul e, ğöbe,:.' t g sbit " edl"lnekt eÖ ir.
. ııKıyas}afiıa Nlsbet}erir usultİ, sermayğ Ve ciro esas

larına göre tatbilç eüi}mokted.ir.

Serrıaye esasında' TeşebbüslerLn yıllı]< kazarıçları'
öz ve yabancı seroayed.en İşletııe ıerınayesi için ]rabu]_ oluna
normal kar yİjtzilesİ (rı.aÖaı) ıre ltarşılaştırılır. Normal kİr
had.cli'I|o 7r9 dıır. ğLı. esasa göre bir teşebbüsiın kazancı, İşLe
ı1o $ermayesinin 'ı, 7 15 r,ı.ııiları faz7-a bulıuıursa, lıi'azla Kazanç''
olaralc d.evre*ilecelçtir.
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şiro yahıı.t İş hacmİ e jjas]-}la gelince ı lıu- esasta,
"t'eçebbü'ııün'yı11'ık icazançı,'srıtışl'ar'*'çİn'}çabul'edİ}en u.'

mıuıi, nornıa} bİx' ]t$r yüzd.eı.:i}e icarşıLaştırı]-ır. Norrcal
bir kfir haödi ,.:, 

' 
d'ir. Arıcak, İş l'ı.acıııi üüçüe oJ-anİaşilb-

büslercle bu nislıe'b bİr ııikdar iııöirilmelçte, bıına ııu}ıabi.
iş lıacm1 düşülı ol-ıı^rı}arl].a arttırılmaktadlr.

YukarıÖa arı,, ettİğiıni_z kıyaslama ve üiro eşas]_ı

r1 birl1kte ta'bbilt ei!"ilııektu ve bıuılara göre bulıınan fa:
la kazançtan hangisi d.all'ıa yüksek !s:e ona itibar olrıımak'
taĞır.

i{İsa} :

Kıyaslama
cezasjı

Dibı.

x'Ioruıal l(azanç
nişbeti

/J

Nazari nor
ıoa.} lıazaırç

}İ{.

Milr-i
kazanç l'azla}ı.

ı[1İ ım.

serınaye. 'Ciro . ı..
} . oöı. occ
4 .'\'1:1 

^'\ 
'l

e.1J\../\).\) t'--'

75.ı::üa
Lıİ. '}'lf)

15o. ı]a) _,

lRn .n,f
LJ' 

' " 
lJ :

75 "10'.)
,0.0üs

'7qI tJ
5

}i[isa}i_nize nazar€Ln' serüaye esasına göre tegb1t edİlen
faz),a kazaxıç, Öaha yiiksek o}dı;ğu içi:ı ÖeırreÖilşcektir"

YukarıEa esas}arını kısaca arzett1ğimiz l'I(ıyas

laına l,Iİsbet}eri Usulüo büyük teşebbüsler hakkında tatbi
eöilir. orta ve küçtik işletme}er "Kıyaslaroa neyrelerj_ U

sulüs ne tabi bulunurlar. .ükonorıialrı daha geniş bir sa}ı
s]" için bu iklnci ustııiin }çabu} edi}meşİnin sebebi, bu s
haöa, işletme selTnayeşinin doğnı o}ara}ç teşbit eÖİlmesİ
öeki eİrçıiıkton ve ciroya nazar&n k8r haüleriııin tİcarüü
nevi].e]ıine 65öre fazla tehalüf etmesinÖenÖir.

Kıyaslama Devre}eri Usuliinde, referarıg şenesi
perakend,e tecarette ı93B yı}ıÖır. Toptarı tlcarette refe
rarış senalori ticaret kot]_arln& göre d.üğİşnaİrte ve bazı
1arınöa İ.ki veya üç senenin kazanç orta]-süa,1arına itlba
o}ı.ırımaktad ır.

Kıyaslama nİsbetrsri uşııL{İıĞe oldıığu eibİ bıı
uşuld.e de yarıı kıyas}ama öevre}eri usultİıd.e de ciro esg
Sı momzucen tatbik editınektedir.

İ.lma,rıyada yukarıda izah ettiğimiz kazwıcın deı
'ri şistexoinin yarıında dİvidarıtlaı'ın tahdiĞi i1e il'.qtli
olarak öiğer bir mali teöbir ''Öİvir].a"rıt vergİsi" ıryşçıı}ar
uıştır. Iiı.ı verginİn gsaslerı çruılard^ır i

3.o'. Verglye öz sğrmayesi 3oo bin .ül'ıi.ı tecaüiz
eöen anonİm şirket}etrlerı:,orıüayesi } mi}yon DDİ.1 geçen
11ııiteö ve benzori f3errİaye şirket]-eri tabidir.

ı]tı. İunlar {Teçen soı:ı yıla ait dİvidantİarı fazl
tevalat yaüana.ülo.r. İion yı)_ın divid.antı , i, 6 dan düş;iü
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bulurrurşa arıcak bır hağde kaöar teınettü tevzİ eiLelıil]"ir.]_er'

ec. i/o 6 17ı tecavütz eÖen ğiviÖant)-ar aşağıüa yazıl_ı
nisbet}erd.e ver.qive tabiı1ir}er.

, faı:}ayı teşki} eden 1 in yarısı'1, '7 de
'l, 'c, ı|

"t 9 ela
i''LÜ lı'

,ı

İl

,ı

tl

lı

'ı
lı

lı

ü

It

,ı

It

ıı
ıü

ıt

2 nin 1r5 u
3ün 2'5u
4ti,ı 3 ü
5 in 3r5 u
5nın4 ü

,:,11 d.e
','"LZ rr

d).u'ransada
lıİaıışaĞa 1939 da, aş].r]. ltazanç}ar, harbİıı sÖnuİa

JçarLar d'evagl etrnelc üzere, olağaııüstü tıir vergiye tabi tutul-
mtrşl-ard.ır.

BİĞayette, askeri taahhütlerĞen üoğarı" kazançlara i
.hİsar ettiri}rniş oları bu vergİo aynı yıl içind'e bütün şınal
ve ticarİ taşebbüs}ere teşııü} eĞilmiştir.

Vergi büyıiı( teşebbüsleröe referans Öe'ırre}eri usu}i.
ne göre, bunla,rxn Öışınüa götiİrii'tısulile hesaplarıır.

Referans usuliinÖe, şon }'ı1ın kazancı 1937 ve }93B
yıılar].nın kazarrç ortalaJı'ıg,sı ile kıyaslaıır ve arad.eki faz'
lalık vergiye tatıi olur.

çö-ütıriı usulde İse, Alnarı şerın&ye kıyaslaııası €s€ıfı:

d.a o}Ğufu gibİ' 9ırve1& iş1etme ğermayes1ne nornal kğ.r haüÖ:
(fi6} tatbİk edi}j.r. 8u suretle bu}unarı meblağa' teşebbüsüa'
hibinin meşaİsl karşılığı olarak ayrıca raktu bir nlkdar İ'
löve o}ıınur. fu üIci metlağın tutarı &eşru ıre rıorInal kazano:
verır. Bu kazarıçta teşebbüstin gon yllda elüe etttğİ fiiıİ
ka,ıanç karşı}aştırılnak suretile İaz1,a Kazarıç Vorgİsinin
matrahı tesbit eÖilİr.

Şıınu ğa il&ve eöeliıı ki, Frarışız İaz1'a Kazarıç Ver'
gisİ.nde geniş bj-r takım mııaflıklar kabu1 eÖilııiştir. Bu cü
Led.en olmaJc üzero, iş hacni' emti€ı ticaretinüe bir nüIyon
franktarı, hizmetlerÖe ytlz bin franktan aşağı olan teşebbüs'
J.er vergİöen üıaf tutulmıışlarÖır.

İazl..a kazarıç verglsİ-nin tarifeşi ştİyledir ı
Norma]- kazarıçtarı
faz}a}ık nisbetİ

.t
ic

25 e kadar
25-5]
5,.) - 75
7' -10ü

].0ö den fazlası

Vergi nlşbetİ
'li\,

**
30
4o
60
BO
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ci IıIeınlelcot imizcle

fiinkiyede 19t9 yı}ınöa iıarp kazançlarlnı iıtİiıd'af
eöen bİr vl:rgİ ihd'n.ş ve tati:ii';İ tecrübe ed'ilnıiştir' Vergi'
kıgmen yabarrcı nıeııı}eketlerÖen mlilheın o1nak sureti}e ve o 7'

rnarılıl ma]-i mevzuatıİüız]-n esa;s_ları gözönünÖe bu-lrinÖuru}arak
ku"ru}ııırştıır.

'ıHaTp Kazançleırı Vergisi'r aÖl verilen bı_ı mtikol}ef

sşt üç harp seneİ:İ {igrg-ı:32, -ıgL7-ı333, 
ı9}{J-}334) zaıfı

öa İstİ}ısal o}'ıinan fevlçalaöe }çİrlar üzerine mevzu olup biı
d.efaÖa tahgklru}ç ettiri]-İr.

Vergi bir kısım mii.kellefler için üüterakki bir ta

rifeye göre, Ö1ğe:ı bİr lçısırı miike.i_lefler için Ğe ııaktıı o}e

rak tarh esaııına istinat eder'

Eshaüıli şİrketler ill.e şa}ııs şirket}eri ve senevi
25oı lruruı;tarı fgzia tempttii ,*rğıui öc1eyenlerden a]-ınacak
Ilarp ";{azanç}arı Vergİsi müterakki tarifeye göreĞir. 8u ni}
d,arın altında terıettü vergisi ödeyenler İşe umııgi}ret}e ma}

tu vargİ.ye tabidirler.
ğsharı]'ı şİrketlerin fevka}aÖe kazarıçlarıç bilarıçt

}arına göre tayin o]-ı"ınıı3" Esas i'bibarile tediye eÖilıuiş
ğermaye İçın dağıtı]-arı /" ış k&r norna.l İtibarölunarak Zıya'
clesi, fevkalade kazarıç sayı}mış ve üIİarp Kazarıcı Vergİsi'İ
matrahı ac[öo1unın1'ı-ştu-r. Bu- lçazancın tesbit şeklİne Öair çe'

şİt3.i hükijmler mevcllttur.
ffiütterakki vergİ:ı,e tabİ diğer niike}lef}er-in (şahı'

şirketleri İ}e senevİ Züli lçını;-tan zişa,Ö.e ternüttii vergisi
üı_eyeıııerin) fevkalade kazanç}a.rı İşe: 1332, 1333 ve 1334

şenesi teııettü vergi}eri eşaş alınmak şuretile bu vergi t'
tar}arınĞı,ın hareketle ya1:ı.Lan haaı arıe}iyolere göre hesaı
lanır. .l-u aııeliyeler sonurıd.:ı bu']-ıvıaea]ç rakamlar harp yı]'}'
r].nın nor*ıal kazarıcı itibar o)-ıınmuş ve bu mtİkellef}erİn f
i}i kazaııçlarından, bu}ı:.narr İtilıari lxazarıç rakaını tenzil
ed.ilııelç şureti}e fark ]narç, kazaııcı olarak vergi matra}ıı a

deöi]_niştir.
iıiaktu vergİ ödomesinÖe ise temettü vergisi öÖeye

lerle sa1r surette tek]-if olrınarılar için ayr:. eşaslar a]'ı
ıııştır.

Tşmettü vergisİ ödşyenlerin ınaktu o}arai< hesaF}a

nacak vergisi bıxıların ı334 heneşi temettü vsrgtlerinİn İ

15ü.] kuruşa kaÖar olan}arra 3 ıniş}İ
15,31- 25l]n'' .. |l 6 mis}idİr.

İemettü vergisi öÖemeüiği ha}qie harpte fev}calaÖe

kazanc elj e eğşn bir kıgım ticaret ve meslek salİklerİ d'e

vergİ meyzuuıj.a itha1 oLunmrıçtur.
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Ihınlard.an :

,orııa,rr,ve*fa noatrin iştr"etenler, .rııüskirat aıııİlleri',ve
bayi}eri, tütüin ve enfiye lıayiJ.eri' mu}ıte1if lİııanlar aras:.n
d.a seyred.eıı kayıkçı}ar üç harp senesl zarfırıda merbut bu]-un_
öuk}arı reşlıi tİ.aİre veya nüesseşelerğöta ile ıİıükellef bulrın-
üulçlax'ı ru"sru]ııun bürmislİni 'ıHarp l(az,aneı Vergisi'| olaralı öde
yeceklerdir.

Prensip o}arak ücret erbabı brı ver,qiye tabi bu}rınna
nak}a beraber eshamlı şirketJ-erin iclare ııecli*i ara7.a.rl v9 m

murları, seıfi ksrĞaıı kençtj.lerlne 5o0 er lirııdan fazla tsıllıIı
ücret vez'i}ıniş ise ziyadesj. ie fev}ıa.laöo lıazaııç itibar olun-
muştur.

Iı{üteahhi'bler, vağon tacirleri, iiıracatçılar, nuayye
kıyınet'üen faz\a gayr]-üenkul atarılarp tüecar olmadığı hald'e r
teahhitlere tavassutta brılı.ınarı}-eır, nalı1iyeciler'gibi eşhas d
hi fşvkala*e kazanç e}d.e etmiş sayılmışlar ve brin}arın fevk
latİe kazançları karıaat verici şeki}öe is.rJat etlilomezse bü ne
vi Lşlerin her biri İçin kenğ:Lne uıa]rsus karİne}er vazo}unııuş
tur.

lİerginin tahakkukıı kalrle olarak beyan üzerine ygıpl-
Iır. İıçı çeşİt müteraklçi tarj.fe varüır. Birisi eşhaıılı şirke
].ere' üiğeri bunlar öışınĞalci nişbİ vergi öd.eyeceklere tatbi
olı:ırır. İ{adler birİnçisj.nde 'iİ, 5-6ş, diğer}erincle |i, L)_5) ara
sında d'eğişnehtüdir. dyrıca bu vergçİ}er lçin bir. de asgarİ
haü tayin edilmiş olup 1334 seneeji teme'btü vergisİnin 6 miş-
lind'en az o}amayacağı hükme bıığ}anıııştır.

Tahş1lat hütrümleri de maittu ve ııüterakkilerde farkl
Öırn tüaktu vergi}er bir ay fası]"a ile İ1rİ taksitte, ııüterakk
Ier İşe İkişer ay fasıla i}e üç taksİtte alınırlar.

Bıı vergi ihras odiümiş olııalçla bü,raber öııce}eri, kğ
şıLaşıları marıiler dolayışile, üehir eöilmiş, bİla}ıara kımıı
tatbik edi1ebilmiştir.

Btı şuretLe vergİöen beklenen ğaye d'e tahakkuk ettİı
}eııemİçtir" Bı.ıaıın baş3"ıca sebebi, bj"r taraftan ekonomimizİn
organize eöilmemiş bLr ira1üe buluıması, öte yandan bü gİbi
vergİ"lerİn tetbİkatınöa başlıga meŞned'i teşkil edocek o}arı g
}ir vergİsi gİbi bir vergİ şişteminin mevcut bulu:uıa*ıaşıd^ır.

3 :_ 0lağanüstü Şçııoret Yergileri
olağarıüstü şervei ver6çi}erinİn i]<inci kateğorisİni

mİıayyen bir d,evrode mevcut servet]_er üzorirıĞen bir rlefa;yş ınş
ğus olrıak üzere ytiksek nİsbetler üzerinüen a1ıııan yer.qiler v
bazı ha}lerd.e bıı ver61i i}e birlikte şervet ıırtışı üzerine rüe
r,ıı keza bir cl.efayo. mahsus 'ıZen,1in}eıjıtre Vergİ-}eı.i't teç:kil eıle
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Eahiş mevuuıı o}ağanüstLi servet verş'çi.lerİle ta]cip gcli
'}eıı'gayç, brııı'i.ıı,rırı ::ıaLi- foııl*siıİoıı:Larııııİ} yanarıüa, 'i:e}irİ'bımdei
Ğa önce' top}um hayatıncla ınİçua ge}en sosya.l halcşızlılt}ıırı ta
ı:İr etıne]c, bozıüarı sosya} ve ekono;ııj-];- nizem yenİ baştan tesis
ecLi}irken' bu hareketin mali baltınöan temelini ve harelçet nok
tasını teşıçij. etmelçtedir.

İkinci diinya savaŞ].ı].a katıLınış olan lrütiin Kıtıa Avru
DaSı Devletlerinİ.n, bu şavaşın sonı.ında., mrı}ıte1if çe]çilleri}e
olağanüstü servet vergilerİnin tatbiiç ettikleri görülür. 'fa}-
ı.I7Z Anglo-Sakson Dev}et].eri (İnp;i}toro ve A.B.D. ) bu yolöarı
gitııemiş}erdir. Bıırııırı şebebi bu menleketlerİıı son hadd.ine ka-
öar yükşel{üik1erİ ğeJ-1r'Tergİsinİ. gbrelttlğİ':gibi :İatbik eöebi
meleri, öbiir yandarı da olağarıüstü devr€lerüe Aşırı Kazanç Ver
gisini (Excese Profit9 Tax) tam ü'üessiriyeti ıle uygıı1ayabi}-
ııiş olınalıclır.

4 - }'ransada. Iltil.l i j.}ayaı'ıışma Vergisi
Frarışad"a l.945 yılınöa' çok ağır bİr borç yüıüiı a}tınğ

bulunarı }iazinenin öuıı,ımu, bütçenin devaıılı açık verııegi, müs_
taıkbel İnşaet ve ka].kırmıa işlerİııe ait ııasraf}arın tazyzki, ı
nİhayet bı:nların fevkiiııde kenclini hişsettİrmeğe başlayr,uı enf
3.asyonıın eaöişe verici tehdidi, ma].İ yönöen, fevkalade bir te
bir olarak servet vergisine baş ınırtıJ-ms,sııL1 zaruri kılıııştır.

3rı ]çonud,a sosyal yönüen halkın duygtısı:. da ma].i görüş
v€ Öoktrin i}e bir}eşııelıte iüi. Amng vicd.anı umuııL fakirlöşme
vğ yer yer kenöint gösteren içt1nai sef&let karşıoında bir ta
kım k1ınselerin rni].]-i felaketten zen€iinleşmİş o}arak çıkma1arını hoş göıııüyordu.

D1ğer taraftarı' geçirı sıkıntıgı içinde kıvrarrarr geni
ha}k tabakalarınııl yaşayış şart}arında, kışa bir zamaırüa salaİı
temini rntiıııkün bırlunmuyord.ıı.

Bu sebeplerlen şorreti olarıJ"arın bıı sgrvetIerİnden
blr kısİıını kollektüviteye terk etneleri, mi}l1 birlllc ve teş
nüdtin kaçınılrıaz blr ieabı oları kenöj.nü kabuü ettirmekte İdi.

Fİlhakİka, servetin ver61i1end irilmesinde büyii]ç zorlu
lar]-a lıarşılaşılacağı ma}umcLu. Şu varltİ, za.ten mevcu.t bulı.ınarı
ve enflasyonla büşbüttiıı artacalç o].arı. sosyal tşhlike, her türl
zorluklara rağııen, olağaııüştü bİr seryet vergisine gitmekten
başka bir çare bıra]ııııyoröu.

Trarrsarıın o zamarrkİ Ma]_İye l{azırı &I.Pleven oJ.aijanüst
bir serve_b vergİsine baş ınırıı}masını nihai bir tedbir olarak
iza}ı eder ki, br.ınun }ıir clefaya mahsus o}ara]< tatbikind'en şonr;
büttİıı._sayretİn istihsa}i arttıİımaya matff bir kalkırun& politilcası üzerj;rıd'e top}arıacağı ve bu bakıırıciaıı baiıİs üevzuu servet
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vğrgiİ,j-nin tıir İıarek*:t rıoktaı;ı teşlci} er1eceğini vüzuhile
ifaöe otıniştir. (t'}

Işte, ;ıukarıĞa lıışaoa iza}ıına çalıç;tığııııız ğ,mae

I'Jialiyesinin cİ.urı.ırcu ve ııemleketin İçinde bıüıııduiİı soı:yal
iklirı lrı'aıısa.yı ].945 üe, Iıiİl]"i Da.yanışna Vergis1 'ıİmpot dt

İİo1id.erit6 Natioııa}e'ı aÖı altınĞa o}ağarıüştü bİr servet
vergİsinin kabıılaĞilrıesİne ve uy€çıı]-anınasına ğıecbur bıraJ*
mı1;tır.

.A.slında, srarısız Mil}İ nayarıışma Vergisl, birbi'
rİne karışmı'"$ üç ayrı vergiÖen. terkkkiip eder.

a.üerçek kİşilerd,en alınaıı servet vergisi 'thd;}ı
veneııi sur le patrj-mcin Öes persoİm'eğ pİıysiçuezİ ş

b. Gerçelı kİ_i+i}erin Zenginleşne Vergisi lıüontri'
brıtioı::. *u_y" } ı enrichisseııent Öeş porsonneş p}rysiı1ı"ıez'| ı

C. fiize"L kİşilerin tabİ old.ukları servet Vergİs:

i'jİıEi, bu vergiJ.erin esaslarını kısaca İzah ecl.e'

11ııı.
&. üercek erd.en alıııarı t Vercişi

3u vorgi tanamen şa}ısİ karakterdo bir miikellefi'
yettir. Vergİüe Territoria}itğ gşas]. caridir. İarıi müka]_'

lefler tr'rarısada mevcut oları şeıııret1eri üzeriııÖen vergİye
tabİ bulr'rnıır}ar.

€L&. Vergİnin mevzuu : verginJ.n mğvzuut, gerçek k:

şi}erİn 1 0cak ı945 de sahip o}üukları varLık1ar' karııınıı
ifaöeşile bu var]-ık}arı teşki1 ed.şn Eski. Unşur1arÖır (Le'
K-6ııents Arıcien üu Patrimcin)

sşki Unsırrlar Lg45 y].lında mevcut olan ma] ve k,

metlerden 194c Ğa iktİsap ed.iiniş olanlarıdır.Bunlara ]-9'

y].l].ü.a kaöar ivazşız olarak iktisap ecLilen ve üzeriırden
veraŞet ııe intikal vergİsi sÖeııııiş bulıınarı mal}ar 1le bu
öeırre zarfında bir d.efaya mahsus o}mak üzere ikame ed.l]_n
oları knşrnetler (meşela şatı}an fİayrırenkul veya mankul
kıymetler mukabj.}inĞe alınanyenl ııallar)i].ave eÖi}ir.

bb. sltüe]-lefler : Ver6iinin niİke]"lef]_eri karıunda
şarahaten tayln eilİlmemiş, bu hususta vorase* vergisine
atıf xatralııajçla iktİfa olunmuştur, Tarıi natrimuarıları ı7z

rinüen Veraset Vergisine tabi o]-abilçceltler bu vergİpi d

ööenek me cbı.rriyetinÖed'ir.l_er.
CC. IıIatagh s verginin rıatrahı mamalgkin net değ

rİnı1en ( vaıeur ııet } abatmanlar çıktık'ban sonra kalan ıteü
1ağ;öır.

(1) Irouis llormery, Les Imp6ts en }i'rance. Ta;':e fI.
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Net doğerin bulı'ınınaaı içİn eırvolaı Eşkl Unsırr].Br
ğ İı&s',İ.üİ,haıııilg . veııa.set vergi ş.i.',, hiitçüin_l enİne . göre öeğeıIonöİ.-
rilİr. (P.g,;zı mevzu}ar hakkınöa ayrı değer}ome öLçtüeri ka-
bul eöL].niştlr. Heşela av eşyası götürİl olarak, sLgorta cte-

ğerine göre değer3-endJ-ri}ir. ) Bu surette değerlenĞiri}en Ee
kL Unsurla,rın tutarınderı bu unsur}ara mütea].Lik borçlar ve
tarh edİlen zenginleşme vergisL üiöiri}ııek şuret1ls mamele-
kİn net değeri bulıınnuş o1ı$r.

ilamg].ekln net d.eğerinden matrahı bulmak İçin aşa-
ğıöatıİ abatmarı].ar yepıLır ;

- Bekarlard.a
- sıı].*lercle
- İkl çoeı.ıIc iç:ln
_ Htİtealcfip her çocuk için

ad,. Vergi lıontrol}u beyarı reı
old'e ) ıu reJLme göre mtİ-Jİ.mine tabidİr. necLaration Contr

kel].gfler karıunla tayin edİlmİ.ş o].arı rnüddçt zarfınd.a Vofg-
get vergisiniıı bu husugtaki esasları da1resincle beyanda bu-
Lı.ınur].ar. Bu mtİke].lef}eriıı verdl,k]-eri beyaünaın€ıör {lzerLne
mııvakkat terhLyat yapılar ve beyarırıaınelerİa kontro].u netLcç
ginaıe tarhlyat, bİttabİ miİkelleflerin itirak hakkı ma}ıf\ız
ka].mak şartİ.Le' nihaİ şek}in1 alır.

ff. verııi.nLn ödelımesi ı Vergl 4 ııtlsaİrL taksttte
öüanlr. İı d11;1ği (ıııtanıaneıün utl-
ke].lofe tebltğ eöilüİğİı) taribten itLbarğn bİ.rayÖır.

Dlğer üç takslt mütealçlp üç yıIöadır.
Verginİ.n mülkallef].er taraf].ııaıan önceden ööeıııosİ.

hal].erlıöa her üç aylık öeıırelor tçln f Ln5 tskoa.to yapıııı
(ııı şaeme şekli htıırnİ şatııslar hakkında d.a oariÖLr)

İ' Şıırıu Ea ilaııe edelim k{' gerek bu vargİ' gerek
aşağıöa *zatı edeceğİıniz Zongİnlaşııe Tergiei yıllık go11r'
oe].j.r Vergİ.sl matrahından irıd.trLlmez.

b. Gerçek Eişilerin Zengin1eşme Verglgl
ü1ı11 Dayanışma VergJ.si maİıaıı.meg1ıa giren iktnol

vergi oları Zengirüeşme Tergislnln esag].arı kısaoa şııılard.ıı
8&. l[evzu : Iü{lka].].ef1erin }945 de sahip olcluk]-arı

var],ık].arın].ı1 Tçnl tlnsurları (Les dlğpentş nouvoaııX

2öü
4rCI

50
L00

o00 Trarı.lı
cüo İt

oCIO lı
oo0 ıı

I

nin mevzüı'ıİııı teşkil eder.
) vergİ.-
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Bıı unsur]-ar miikel].gflerin servet vergisine tabi olaı
'ığstt Unsılrların itms^rı eden d.eğerlerdir.

Aörü].üyor ki üenginİüşne Vergİ.si aiikel}eflerj.n \ıEr-
lıklarında 1940 Öarı L945 yı]-ıııa kağar vukua gelı'ıiç olaıı artı,i
Iar üzerine vazed'İlmiştir. Bıı karalrteri}e Zenginleşııe Ver6çİs:

bİr sgryet artışı ırgrgİsİ şoklinde teeg}lİ otmelçtecllr.

bb. tdttke1lefler ı Verg1nİn miikellefleri Şervet Veııg
gİne tabİ o}arı gerçek ktşilerdİr-

gp.., ğet,Telı ,:, ıİergj.nin matrahını teşbİt otrıek için ei

ve}a şeıııret artışının safL değeri hesaplanır. Bıı dağer3-eme'
esağ itİbarlle, şenrçt vergİsİnĞeki ölçi.llere 6çöre yapılır.

\.- Şu varkL, bıı ĞeğerlemeĞs ayrıca şu aıae3.iyeler icra
edilir : Vergİlenclirİl.ecek serv€t artışı tutarına mtikel]-efİn
194üü dan berL öelen1ş o].Öuğıı borçL*rır-"yaptığı htbe]-er ilg
bıın].ara ait o}mak üzere öüedtğ1 intikal vergileri ve bıın]-arı:
masraf].a.rı İlavo olıııur,

Bıı İ}avelere mukabi]. net ÖeğerÖen bazı inÖ1rimLer'
bu meyarığa bekarlar *çin 5o bin, ev]"i].er İçİa 100 bi'ı frarılç
tutarınüa abatmarı.}ar yaBılır. '

üğ. ,[arl$e ı Zengfuıleşne Vergİ.si Şeıııet Vergİ.s1 gi-
bL müteraırıçı bir tarlfeye taüüdlr. Aaeak bıındaki mtİterakkİlİ
hızlı ve şiilÖetlİdir.

farİfe şöyleÖİr 3

üatrah
F. F. Iıİ.rg.sı

üatra}ıın fiırk Tisbet
fr

2ş
25
40
6ü
80

100

0
150.000
30o.ooo
5OO.0OO

1.000,000
2.0o0" 0öt)
3.üö0.0oo
5. ü0o*ooo

- 150.000
- 300"000
- 5OO.OO0
-1ro0.000
-2CIo0.0üf0
-}oc0.0oü
-5oüo.o00

*

O- 1.620
]..620- 3.24ö.
3.24{r- 5"400
5"4O0-l-0. BEo

ı0.800-21.600
2L,600-32"404
32'4oo-54 'ooo54.000 *

5
L0

Göriılüyor ki, Zerıgin}eşme Vergİşi 5 ııİlyon frarıgı
teeaütz eüen şeııııet aitış}.arında bir nevi moli müaaderaye
m{iııcer olmaktad.ır.

eeı .[arbı ye ödeııggşi ı Vergi se]:Vet vergisinüe o1-
duğu gıuı, ntike1].efj-n boyarıı üzerLne tarh ecllllr ve iki mü-

lavt taksltte öilenİr.
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İıı< taı<sıt yine servet vergisİ.ndeki gibi ihbarnam'
nİn ^şiİlcetr,Lofe,tobli.ğİ.''tar'İ.hinden,i'üibaren'bir,ay, "ikincİ
taksit müteaJıip yılın Ocalr ayıdır.

c.--Tİtzel Fifiilerin tabi oı{ukla*i. ş.e:ıret vqrgigi

fitze]. kLşİ}erin tabi olÖukları şervet vergisi, bu
ların mahiyet}erine göre üç şeki]. arzetnıektoclir.

aa. $e.İkezlerğJqgmsa*a o}aL şirket}et
Bıı vergiye, merkezi Prarısada olan şirketIerüen ya

nız nomina} sermayelerİ (veya akgiyon].8.rııı1n borcu rayicin
göre hesap1arıarı kıymet}eri tutarı rİ'onü de cogmeroğn ) ]. ni
yon frarıgı tecaüİz ed.en ve aksiyon}arının hiç değİ}se bir
kısmı borsaöa kote eöilmiş oları. serma.ye şirketlerL tabidir

Verginİ.n matrahını müessİs hlşse senetlert tle in
tj.fa hisse senetleri dahi]-, bilcttıüe hisşe senetlerinin
borsa rayİ'cİ- üaerindgn tutar]-arı toşkil eder.

üir' ' Vergİı bittabi; naköen öÖenebjJecoğİ gİbi, fi 5a ı
ggçnğmek üaereDevlet tahvLlatı il"e öe tasviye eÖİlebİ]-ir"
Ayrıea ntlkelleflere ırergİnin, aJcsiyon veya hişşe],erin İİazl
ııeye deııör ve'tevdii suretile öilenmegi imkarıı öa verilnİş-
tir. Bıı takd'Lröe Dev1etin e].inöe teşeklctİL eöen hişee şenet
}erİ çüzöaııının idareşL i]-e meşgul olnsıİ üzgre hususİ bir
envesti6ı!ıaİı (plğsuarı) şİrkstİ tegig eÖilmİştlr.

Vergİ. iki nlıgav1 taksittğ, ihbarııamenLn tebJ.iğ
aöiLöiği tarİhtçn itİbaren bir ay ve mütoaklp yılın Kaşım
aya içinile ööenİr. (ı )

bb. Yabarı sLrketLar
üerkez]-aiJ. Frarrsa Ğışınt[a oları yabarıcı ş1rketLer

sraJısaaıaıri safi serııetlerİ üzerind.en vergiye tabj.clirlsr.

ğişİnile
öe 4oo.

Bıı verginla cıe matra}ıı garçek kişilerin servet ve

olöuğı gtbi tesbit eıiilLr. Arıcak, natra}ıın tgbbtti
000 frarık tutarınÖa bir indirin yapı]"ır.

Vargİ.nİn nigbeti fi 5 dir'

(1) vere* mllkerrerlİğine uarıi o]"nak İçin, gerçek klşllerİı
sğrvet vergileri hesaplagıırken htttçmİ şa}ıısLarın vergi
matrahına dahİl bıı}ıınarr hisse senetlerinin borEa lcıy-
ııet].eri;rügrı "İ ı bir inÖiriü yapıLması esası kabu]' odi]
miştir.
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ec. D$ğeT hülçmi şah}s}ar,

Bıııüar 'd'a, "gerç'ek 'kiçil'er "giiıi ııet ' var}ı}ıları üzori:

öen, 4oo.o0ü frarıkiık bir abaiıııan yapılııalı suretiLe, {" ıa ni,
betiniıe verğıiye tabidir}er'

Unıımi ııenfaatlere hadim müesşeso]'or:Le send'ika'lar

ılah. vergİüen muaf tutu1muş}ard'ır'

ilil}iDayarıışmavergişihakkındakİbuizahatımızı
bitİrııeöen önce şüna ia ışarrt ecle}im ki, L946 yı}ına aİt bü

çeöe bu varginin haeı}atı 33.309 mi}yon frarı]ç o]'arak tosblt
edi}miştir. üergini-rı bu baaınÖarı arzettiği önemi belirtmek
için ge}ir ve ıı.ranele vergileri varİÖatı İ1e kıyaslgrİı0ası ka

tl ge}ecektİr.
Aynıbütçedege1irvergisİnintutarı76.009ııi1yon

frarılı, ııTaxg ü la Proğuçtionn un lıası].etı ise 63'000 mİ'Lyon

frarılçtır.
5- İ in i]"e

Yür.itımı
j a) Ana fitir
' fuıncl Dtüıya savaşından sonra Almarıyada şoıısuz ya'

tırım foıı.].arıııg ibtiyaç gtısteren yeni kalkııınayı fİnanse ğ'

nek naksadile nııtıtelir maıı tedbirlere baş ınırulurken bLr
yarıeİaıı eskİ Öevİrde Zeıta,Y ğörenlerİ:ı hiç Öeğtlse bu zarar'3

larının blr kıgmıuı telafı etmek ııaksgiti]'e İFeüekarlığı

İevsiü Tergis1" ÖiyabilÖceğimiz üLastenauegleıchateuşr{ na

nı altııı*a oıağarıuştü bır ,tıı.rıı"fLyettn tatbiklna giöılııi
öbtir yanÖan cta ilerİtte izah edeceğlnLz gLbj- a&r ganayLl'n

llkgnççatisnanıarınög lçu]-lanı}ııak üzere anvastİsmarı yardlım

;;d;;]-xl*"n vergİ. fakat daha zıyaöe nectııri bİr igtÖk-
' ı&ü natılyetini arzeden ayrl bj-r niikellefiyet İhitas oÖİLn1ş

tir. 
:

Kışgcatragileni].en![a].İTevzİnVergisİ(nedaı<arlı
ğ Tevzın versiri )-ıı" tazninata hak kazarıarı kİnse]-erle bıı

taznİnqta ıştlrak ııaksadi]'e ma}i fedakarlığı katlaEıacak

o].arılar karşı karşıya getirt'Lıaiştir'
Şeneöe2,5-3niJ.yarDI*.racİüesinüebirge1.İrtenıJ

edaoaği ıırıılaıı Lag üç *y*, vorgiüen terekkiip eiten bir niike

l.gf l,yet].er maü.z'ı.ııneaLdir'

I,ağ'ınkailrosunagirenvergiler,baştaSeıvatVeı
gisİ o}mak Şr"r", üıotek Kazaııçlarl ve KreĞi Kazanç1arı v(

gileriÖİr,
hz eınrel bğlirttİğlrıİz gİbi Lag'ın bİrl vergİ' öİ

ğerİ tazmj.ııat olııak üzere iı.ı cep}ıesi varÖır' Bıı iki cephı

arasında ıktisadi bakımd.aıı sıkı bir bağlaııtı bu}uıınak:-a bı

raber huı.rLıki yönden o]-an mtiııasebet pek gevşektİr. Hatta hı
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kukİ münaşebet:in zamarıla ve fiilen ta.ınamen ortadıın kallırcış
,bu}ııııduğıu' da'sğyle'nebilir.

L,ag'a ait mevauatın haaırlarrması peİ< uz,un ça.lışna'
}arı istiJ.za^r etııiş ve bürıilr zor}ulç}ar}a karşı1aşılmıştır.
Bıı konuela 194B eenesinöe başlayarı çalışrnalar 4 yıl üevaıı e'
mİş ve bu sılreti]-e L952 yılında 375 maöüeyi ihtiva edon ve
İlk taşavı.Lırun çok i}erisİne gidan biiyıİk bir eser vücırde g]

tirilniştir.
Irag'a ait karıunun ön projesİ (:aı} t[adĞe ve ]-44 şa,

hifalik bİr gerekçeyi İhtiva eder) ıg5o ao ikııa]. ed.İ].erek
parlaıuentoda yapı}an incelenıe]-er ve tartışma}ar nçtieesind.,
şon şeklİnİ alata]r ]-45 muha}if ' L4 çekinıser reye karşı 2a9
rey ile kabııl oö'i1miş ve 1 ğyıiıI. L952 de karııınlaşaııak merı"
iyet mevkiine giıımiştir.

Bııraöa şıına Öa Lşaret ecİ.etim kİ., Lag'a rAııi Yardıı
( Şof orthLlfe )' ad.ını taşıyarr ve ]-949 da tatbikine başlaı'ııııı
olaıı aynı ınahİyette fakat şııhıI. sahası daha elar ve basit
bir vergİ tekailöiİn etnlştir. İLı t].k vgya {ni Yardın Vergİs
ile acİ]. sosyal ihtiyaçları hafİf}etnek ve giderrrıek ııaksad.
güdiı]-nüşttir"

L952 öe merıİ.yete gİren ıag ile Ani Yardlın Vergis
ka}d,ırı].nak].a beraber bıına öit mtİkelleflİbtıer yeni blr ve
gİye intikal ettirilmiştİ.r,

şLrÖı T'86,'ın tgme.L ıınsuıİJİıtl teşkİl eclen servet ve
gisi ve onöarı sonjra öa bu mtlkeueftyeti tamerı]ayan ölğer
iki verginin beag].arını kısaca açı}r1ayaLım.

b. saııvet Ver*d.sL

Ba}ıiş ıtrevzuu olan olağaııüstü seıİİet Vergis1 ile,
esas ttlbarile' mavcut ntL1i seııretLn bLr enva,rıter1nin ya-
pılması va yeniden üevzli hedef tutulmaktaĞır.

Şenret üergüst (Verııögensabgabe kısaca VA) şahst
bLr sErııet vçya sernayo üorcu ile oari b1r vergi kombiıezo
nu matıl.yetint arzeden otağanüsttı blr rtike]-].efİyett1r.

€l8ı VAının movzlıu : VAının mevzuu 2L İlaztrgİı 194B
üe (yanl büyiilİ Almgn para rsfoımuİıuıı tatıakhü ettirllitİğİ
tarihte ) gprçek ve tlhzeL kiş1lerin sahlp o].öukları ree]. va
lıklar teşkİl eder. &ı varlık].ar egas itibaıılle ı.ı.uııni htiı<ıİ
}eri ihtivg ed,en A].marı Değerleme Karrunu, carİ serııet Vergİ
sİ Kanurııı ve Bilarıço Kaııuııu htİkiiglerİne göre tesbit edi].ir

T1cari işletne],erin vergİ ınevzu-lıı}a gİ.ren varlıkla
rı 2L Hazirarı 1948 öe yapı}aJı 'uxıuııl bir değerleme ils tgs-
bit eöllııiş o]-arı ntoplu Kııznetlerı teşlril edğr. Bıı tlcari

/
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"üeğerl'emeöe Dİ|i.'a gijre" üü'aenlenen "baş}ğğffiç''bİ'tr anço}arıııd
yapılarr reeva1üaşyon].ar(hı neyarı.Öa amorti ediLııiş cleğer}e
rjrı yeniöen 1rl1 esaş]. üzerind.en aktLfleştiri]-nesi huşusu)
nazarı itibare alınmıştır.

İııkarıki esaslgra göre heeaplarıarr ve net tutarı
25.00ü Dffi. ]. geçmeyen gervet değerinin 5.000 Dlı[. ı vergİ._
den iştisna edj-lmiştir. 25 bin ilş 3o .bin araşınçlaki şer-
vet değerIerinde iştisna ınilıitarı azalmakta 35 bin D$. ı
aşgrı servetlertle istişne ııazara alııınanaktadır-

Iabarıcı}ar}a Tiİzel Kişİ}er lçin 3'000 Dm. lık bi
istişna haööi kabul eüİlmiştir.

bb. triiEql}€fıorj Verginİn ntlkel].şf]-eri gerçek lı

şilerla (ffin ortak].arı d.ahil) kırııİıı].ar vt
gisİne tabi oları (bu mtikel}efiyet dışında ka].arı bazı kun
}ar dalıi}) tüze} kişilerdİr.

oo]-ir vergisi eşaslarına ntlte}ıazır olarak l-kaıoet
gaİı veya merkez}erİ Feöeral Cunhurlyet clahi"linüg tııı1ıınan
gerçek ve tüzo]" kİşJ.ter büttin var].ıIılarilo taın mİikellefL-
yete tabİöiı'].er.

CC. dA'rı'rr, şahsL bore karatrteri ı Az Bvıığı beliı
r;iğİıiz gibİ 1İA, şa}ıai bir senret veya gerıısyğ borcu İle
caribir vergl konbinezonu ma}ıiyetinİ arzedan ol.ağanüstü
bir mükellefilettir"

Vergİnİn teme]. ö1çüıü, vergiye tabt ııarlığın * İ
gidir. Bıı şuratle hesaplarıaıı vorgJ. borou, ııtİkel].eflğr yaı
servet sahip}eııi tarafındarı 19?9 yııına kadar J0 yılÖa vt
her yıl üçer aş}ık ta!rsit].er].e ğclenir. fakgİtler boroı.ıır
faİzLnt deİIıtivei edeırEk şeki}Öe edİlmiştir.

cörtüüyor ki gervetiı fi ıa gi o].arak hesap1arıarı,
vergi herşeyden eırye1 şerıret sa}ıibLnin oeırlete karşı bor1
larıdığı bir mebLağı Öiğer btr eleylnle şaİısiı bİr seımayo
borounu teşkil etmekteĞlr. Böylece bir ngvİ a,nne lraclo bı
cu teşekktİl etmekteĞİr. (öıfent}İbe Ranteneobulaı).

Bu karalcterİ i].e VA iktİsadİ bakımğan üzerj-ne mı

zu bulıırıüuğu ve uınımiyetle hasılatındarı taşıriye edİ}dlğ
bİr işletmenfuı veya üarrtmenlrültİıı satılmaşı halinğe hale'
fıyat yo].u j.1e lçenöj.lİğinden alıcıya intikal etmeyerek vı
gLnin asıl borçJ.uau tarafından öĞeııneğş deye,n olıınur. Şu
varki, preısibe taa].].rü eÖen bu kaİğe mut}ak o].arak ııygıı'
1arıma^maktaclır, &ı hususta karııın, İktisadi mtİ],ahaza]"ar1a 'l

Z7. i.rnttyazlar taoımıştır. Bıı oİİn].ed.en o].nak üaere satışı
ile a].ıcı arasında akdgÖL]-ecek bir mukave].eye göre borcuı
fi şo ginİ aşmamak ve Maliye İalaresİnin mııvafa"katİni alna]
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şarti}e verginin alıcıya deırredilmesİne cavar verİlmeltüe
dir.

Dİ.ğer taraftarı, VArnın taşıdığı seİ:m&ye borcu k
rakteri, borçlunun öltiİnü halind.e vad.esi ge}diğl hald.e öd
nemiş oları borçJ.arla bİrllkte bakiys borçı.ın öa ]çİü ha]-in'
mİraeçı].ara İntİkalİni ieabşttİ.rir t

dd- VA ınİıı eari verşi karalçterl_ ı Az eırye]" be].l:
tİğİmiz tlzere' VA miikel}eflerin şahsi bir şermaye borcu
olarak 3o yı3.öa ve her yıL üçer aylık taksitler].e İJddnir
Vergl borcıınıın bu ödeme tarzı VAıya bir nev1 cerİ. vergt
karakterini venıektedir. .Aşrrıca, a,z sonra göreceğİ.ııiz gİ.,
bi veıgi takşit].erinintayin1nüe mtİkş].}ef ziİmre]"erİnin vg:
gİ öı1em6 kabiliyetİ nauaİ'ı. itLbara alınarak bezı farklı-
luklar gözettlııİş olması üa VArĞaki vergt ıınEurı;ınun üğV-
cudiyetİni da}ıa kuırvetlo be1irtmekted.İ.r.

Şu varki' borc'uın ödeıtmesi şırasınd'a bunun mğvzu
nu teşkil eĞen var}ık, öoğerini kışmen veys ta.nsnen kayb,
niş veya başka el}erö İ-rıtİkal etmiş o1üB öahi karııİıda ta,
rih ed'İlen iştisnal. ha}ler öışında vergİ borgluııoh şahst
sorunı].uluğı drıra,n eüer. Bıı itİbarla fİilen ve tehıik yön
don VAıyı oarL blr vergiye benzetmek nümlçiin o].şa italıi hu,
kııki bakımdan aürnı hizacla mütel8,a etnek üoğrıı olamaz.

VAının üçer aylık taksit1erL borcıın taaL].ük ett:
leri mevzulara göre mıhtelif nisbet].erd.e olup bu nİ.gbetl,
lşletme sgınıetlerinöe (tiearette ve serbest megleklerüa)
f" ır7 , ziraat ve bİnalarda fi LJ , cllğer konulaıda orta,
1aoa fi Lr4 d.ür.Bu nişbetlere göre bu takgİtlerİn yı1lık
tutarı aırasi}e :fi 618 , # 4r4 ve -;ü lra olur.
i faı<slt].er borcıın faizinL de ihtiva eöecek şeki}ı

hesaplanınıştır. üçer aylık üalrsit ödemeleriıEa karı V9 $ı
cuklar için, borcıııı tutarı gözöni,lııds bulıırıd.ı.ııııJ.arak' L-5
Dü. radöeeJ.nde lndİrln yapıIır.

ee. Dlğer verıilerle mahsuı] ve iştira hakkıı VA
Borcu Alma,rıyada cari o].an ıımı.ııni va ögvanıı gervet vergle:
no tab1net vartıktan ha].l hazır kıımetj. ilç inölri].Lr. ü
na nııkabil İşletme Vergieina tabi sermayeüen bu {nöİrİo
yapılnayacağı gibi Veraset Vergisİnd,en de lndirl].mea.

VA taksitleı'İnin regiilııaIe isabet ailsn kışımlar:
Go}Lı, Kııııın]"ar vs İşJ.etne sergisi ııatrahlarınclan tenzil
eöilmez. Ia].nız, bu takşit]"eıin faizlerinln mçalıııır vergi.
rin matrahlarının hesabinda hgşraf kaydı kabul eöilniştl:

[enzi]" edilecek faizler; götürü olarak takşlt}e:
ı/ı ıı {zİraatte ve b1nalard'e L/4 ı1l. olarak tesbit ettİ].miı
tir.
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VA borcunııuı feröi teşebbüslerd.e mecbırrİ' s€rmaye
şirketlerjı,clg ihtiyarİ. olmalç üzere basttleştlrilroeeİ usu].ü
kabul ed.ilmiştir. Basİt].sştİrne 4 çekilde yapı}ır ı

ı. Paşifteki posta mukabi]. aktİfte lıarşılayıeı
bİr post taşiş etıne}ı ı

2. Nonİ.:ıal serüayeyL tenzi]- etıuek i
3. Sermaye üeğeri azalışı heşabı açııak ş

4. L1evcut reıervlerle vergİ borou heşabını tesis
etııgk,

Diğor taraftarı VAı;borçluşu o}arı ııtüe}leflere tnı boy
].arını peşİ.ııen vo toptan ödemek suretİle bİrnovi iştira hak}
(Raçhat } ıını<arıı tarıııırııştır. Dunııı iç:İn ıüşatnın yapı1öığı t
rj.he kadar takgitlerİn tutar].arı toplarıı:ııre bıırıların toplarıı
Öarı takslt]-ere dahil faiz].er indirj.lir. Bu halleröe faüzün
nisbetİ giİtürü şekildö, reeülmalin 'fi ıa u olaratç kabul edili
Faizin bu suret}e aslınagöre yiikeek bİr nlsbette tutulnıaşını
sebebi vere;i borcunıın toptarı ve pgştn olarak ödeıın^osini eazl
kılmak ve miikauefleri bu yola teşvİk etmekted.ir"

e ) İ"ootek ve kred,i kazarıcları verFilerl
T.ag kadrosuıı€ı Ea}rıı olup IIAtyı tarıarı] ayan ütğer ikü

verginin İpotek ve Kredİ Kazaaçları Vergileri olöıülarına da
ha önca işaret etmJ.ştik.

İpotek Ta2ıng1 Vorgİ.si şu fikre dayanırı 1948 de rapıları para reforru ile 1potekLe temin eöi3.nİş oları borç3-arda
L/Lş eoasına göra, yenlden d.eğeı{.eıımek suretilo bor$lular Le
hi.ng, aJmı nLsbette bir menfaat sğlaruıış olnaktaüır.

9ara.rıın yenİöen İleğerleııııesi ngticesinde husule ge_
"'. --" len böy].e arizİ ve fevkalağe bİr menfaat, açıktarı, borçLuIer

terk güi.],ecek yerde bu kazancın tamarıen j:Iazineye dewed,i]-neş
da}ıa yerinde ve uygun görtlLmüştür.

Bıı j.za}ıtarı arı].aşılacağı üzere 1potek kazancı vergis
nİı mevzuu Ri. (ıeichş rark) üzerj:ıden değsr].enöirtlnİş oLup
DIü.a tahvi]. eüilen İ.potek borçtarından teve].lüt eden kazarıç-
tır. Böylece vergitenüiri].ecğk öla,rı kazarıç borcıın 9A0 ıxıu

. teşkil ve bu farkım fi 1c0 ü vergi borcu olarak tekevyİİıı eder
Şenglik öd,emeler hsı(kınüa vergl nisbetlerİ tayİn

eÖ1Lnöçiğüir. İfusuşü hukuk hiİkitnlerine göre tşsis eiliIniş o].ı
tqahhütlgr vergİnin ööeıırooslnde osas teşkit ed.€r. Btİyleoe İp
telc barı.}ça}arına resiümal ve faLz]"erin ööenme1erine iİevam o]-u
ıxur. Ba,rıka]-ar ise bu ödema}ere göre araclakl farkı hesapLaya*
ralç tevzİn'fonıırıa yatır]-rlar.
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İııotşk}i ğayrimer'.ıiurtı" satılması halinİte bu gayrİ*
menkııl yoni sa}ıİbin e-Lincle "'boycugı tenıiııeütı o].'aratİ "lıa}ır- _Şu

kadarıci ğıa,yrınenlçlı}tin yen1 şahİbi şalısen, kenitİ mttlklye'İ deı
resJ.nde veiıesi go}en öÖenelerÖon mes'ul Ölur.

fuzı tıal}eröe borçlaröar:. İnöirln]-er yapılınası kabu]

edi3-rıiştir. Ezcİimle ' ıg45 den sonra yapıLmış olaıı ipotek3'i
mııamelo]-gr hakkınÖa veya çp.yrııneıüu}tİı hagılatınÖa vııkua ge-

}en azalış. dotayışilo borcı.ın ööenınesİnç İmk8n tnılıınııayarı hai
}erite bu kabİ} inc]İriıı1er tatbLk olunur'

Kııedi kazarıç1ar]- Vergisine gelince 3

A1nanyaüa para reform'ıına tekaddiin eğen üeırrecle İs-
tihsa}in geniş bir ö1çüde kredi ile finaııs edİlÖiği nüşaheÖt

olıııınuştur. 0 devrelerile barıka]-arÖan kredt temint ve kredİ
ile iş gtjımo, ti"cari ve sınal faaliyetin esaşını teşkiL et-
nişti.

194B d,e]çi biiytİç pare reformu i]-e }:orçLarın vğ a}a-
cak].arın ıfta esas].ı:1a gıjr€ yenİÖen değerlenüirilnesi yolıırıa

çiöilince bu değerJ.eme netlcesinde iş}etmeLer için karşıLık'
].ı k8r ve zaı'arlar husule go1rıiştir'

Bilhggsa bir çolc İş actaınları ].94B yı]"ınöa kreclllİ
o].araİc yarıi beöelleriırıl öd.eneÖon bir çok üaçtdt kıyınet].er tg
ninine gııvaffak o}ıııışlarÖır. (Yapılan inşaat, satın alınarr
nakİ^rı.e' bi].hasşa Ltha} ma].}arı gJ-bi. } &ınıaııııı para refoıımu
netİ.cesinde Dü. kıJnmeti lhraz etmelerı yüzüJıaıen rtltaşebbl.e
lEbkıe önem1 i fark}ar husule gıfu1ştir'

İşte bıı du:rıııı ipotek borçlarınÖa oLi1uğu gibi, kred
yolİ.le temin eöi1on fonlartta öa, para reforımı yüziiııdten husu

ıe gaıen arlalve fevkalaöe kazarıçların işletnelgre bıralııl-
nararaır brııtarın vergi}ene yo].ile Devleta lntİka]- ottlrlİ'ne
sı fLkrİrıt ortay& çıkarmıştır.

' Kradi Kazarıçları Vergisİnin müke1Lefler1, ferğ{ tg

şebbüalerle sermaye şirketlerİÖir. Ayrıea bİI.arıço ğsagıııe €

re öafter tutaJı serbest meelek erbabı Öa bu ntike1}eflyete t
bidİr. üali 

'ouuur"ue].er 
(barıı<a, sigorta şirket}eri gİbi)rgı

10k ştrketlerl, Emme teşebbüş].eri vergiöen ınrııaf tutulmıışlaı
dır.

Vergİ.yetabinıüeseeseler,20Ağuştog1948ÖeR![.
es&sı,.a gğröianzİm ettik1eri bİlarıçoya müşteniclen hası} o]'ı

calç kreöi kazarrç]-arının tesbLtL ve l1[a]"İye İÖaresine beyarı t

me ııeoburlyetine tutulmıışlarclır.
BııraĞa şu nolrtayı üa be]"trtelim kin kreÖi kazarrcı'

nın tesbitinÖe yaırrız borçtarı niiteveltit kazanç değ13"1 VaT'

sa a1acaktarı husulü $elen ıza;r:aİ cla nazarı ltibara g].ırımaktı

öehı Ğoğnısu bu ikİ keıoiyatİn mahşubu yapılĞıktarı sonra arı
öa kaaarı fark vergİııİn matrahını teşkİl etııektedİr'
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Ayrıea 1945' }94B, bazı hal.J-erde ]"94o öarı itİbareı
ğş}etme}eröe ını]çua ge}rıiş o.lan g"er'üs,II$ zararları .d.a .vorgi*
nin matra}ıınöarı. indiri.}ebi1İr.

}fiİkeIlef, ver€'i borcuruı 196ü senesing kad,ar yılda
'/o 9, 1960 dan sonra fr 7 nisbeti üzerind.en ödenecek sureti}ı
tesviye ed.er ve bu öd.e:ııe}er L974 senesiJıe kaclar ,dgvam oyleı
ğıı takgit].ere İaiz d,e ilahild.ir.

İşlatmenin feşhedi]-meşl, haliade baki.ye borcr'ııı tgnı
msn öd.eıııneşi 3.6zınge1ir. İşletroe}er ]<ısmen veya tarnamen ile.
vLr edilİrse borç alacaklıya intika} gder.

İşletmenin arıa bir teşelıl<üle bağlı olması haliaöe,
ııiİke].]"efiyet bu teşekkiile raei o1'ıır.

Iukarıda kısaea izah ettiğinıiz iki vergiden ipotei
kazsİıeına Öit vergi borcu eari $ervet Verg1sinİn ınatrahındı
indirililBZı Ialnız kredi kazaİLcı Servot Vergisinİn matraİıı.
na da}ıil iş}etııe var}ığınĞsrü ( Şerııetind'en} tenzi]. o]-tınabi*
].ir.

Defter tutan işJ-etmelerde vorgiye tabi ipotek ka-
zarıGı kredi kazagıcının bi].8nçoöa pastfleşt1rilmesİ, VAıya
aİt esasIar d,airesinrle' mecburidİr.

3ıı vengllerd,e öd.enen taksltlere alt rğşll].na}ler
teşktl edi].eoek şasüı haeabı i3.e mahsup eöİLir. Faizter 1şl
kazancın tesbitlnöe tenzil olıınur"

ğer Lki vergİ.ü,e de faizJ-er katıi nLkdarlarilg be]
ı1 ed.L}i:ı. İpotek kazarıçlarıncİa faLzin tutarı sgaş€a na].ıııı
bıüıınur. I{redi kazarıçLarınüa ise o1Ğukça karıçık hesaplara
istis"ıadea teşbit olıınur.

d.) ğrıyestj.gınan yardımı
.Llnan1raöa ı.952 ös kabul gd.j.len blr karııın].a btr mJ.]

;}8T Düı tutarında bir envestişman fonu gağ].afiak üzgrg ağır
'aaııaylİ^n (kşnur, d,eınir ve enerji şanayiinLn) acil yatırııı
J.Iıtiyaçlarını karşılamak uaksadi}e ekonon1nin hueuş1 gektö.
rtt bir itafaya na}ıgus olnak üzere &ıvestLsman Iaröımı 'İnveıtitionşhilfe' şekJ.inöe bir miikellefiyete tabİ tutulmuşlar-
clır.

&ı yardım bir nevi tevzii vergİ. i].e meoburi isttk.
?aı atasıııda nevıi şa}ısına rıtiııhasın bir riİke1]"efiyott1r. &
vestisnarİ yardımı mtİkellof,İyetine 1951 yı}ınila mevout oLup
İş1etııe ltergisİ-rıe tabİ kazanç3-arı 5c bin D}İ.ı aşarı işlotme.
].er tabi tutulmtış}a.röır. Yardım müire}leflyetlnden $'ı'ıe İıı6İl.
faatixıe hadln teşekkiiJ.ler, Devlet Barrltaşı, bazı kredi nüec-
seııe)-erİ, hayır ceniyetleri, balıkçılık, d.eniz ve aehj.r rıa}
Iİyatı, smme uI-aştııma lııının].arı ı].sh.. muaf kıJ.ınınışlaröıı
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'Yaııdım' mitke].3,gf i yo in in, ıı orıxüulaı:.ı .İ ş1 e tmel e r j:
sahLplerirlir. !üiike}]. efl er taraf ınıları öğenen rneb1ai]ı1ar''

Iİisseldorf şehrinÖe üesisöCıÖlniş bu}ıuıan rndustrie ]'aırk

İsg.ini taşıyan arıonİm şİrkete' erıVeştİşmarı yard'ıııı için
bu baııİaĞa açılnış o].arı hususİ fona kayÖed,i}mek üzersya-
tırılır.

Yatırımuı matra}ı,]. {ş1etıneLerin 1950 ve 1951 ırı1:
larınra elöe ettiklerl safl ka"ı.r'rra tg haciıı1erlnln i/'

4 ü İ}ave eĞilmek surğtile heşap}anır' Bıı şurgtle elÖe
et[Llen meblağdan ferili teşebbüslordc her yıl ve her nüte"

şebbie için io.ıiıç l}m.lık bir abatmarı yapı}ır. Şahıs ş1r'
ket}erinde ort&klar iki kİşidıiı]e ibaret bulunursa ]ıeza

10.ooü Düı. abatmarı yapı}ır. Abatmanlar her ha}d.e iş hac-
ninin ,l 3c unu teçavüz od.efi€Zı

Ygrdımın nüsbeti ,; 3r5 öur.

Iardım tutarı 55o Dff. , 1950 ve 1951 yıJ"}arı iş
hacio-]-eriniıı tutarı ı0o.0oo Dm. öan dı.ııı olduğu takd.irde
yarÖın reebur1yeti kalkar.

Yardımııı müĞtleti envestİşınaİı ihtlyacına göre (y
karıöa bel1rttiğiın1z gibi 1 rni}yar Markı bulıxıcaya kad'ar

kad.eme1end.iri1miştir.
Irİkıü$tosi ö].rBayalı veya kendi iş}etneleriıı aciJ.

yatırım ihtlyacı tnılı.ınarı teşebbüs)-er içİn ödemElerde ko_

I.ayJ.ık ve tecİllgr yapıIırı'
Iettrın].ar lJa].İ.ye Öairelgr1 tarafınÖaıı tarh ve

ta?ıakkutç ett1rİ}dikten sonra buıı].arın tutar]-arı JnıkarıÖa
zİkrettiğİııİz husıısİ foıa yatırı].mak üzere Diizce}ğorfrÖa
ki barıkaya üğırreÖilir.

Fonıın idaresi, Dev1etİı kontrolu a]-tınÖa, bir
yönetj_u tsunılung tevüi eÖilroiştir. Iİı ıçıırul ğkonomİ 8a-
kaıılığı tarafındarı her bir yatırım sahaşı içln tayiı edJ

Ien kota-lara göre envestiğrqrı kıedl"Ierlnl teşbit ve tev_
zL ederler.

EıvestLsınan -kredieinden f,ayda}arıarı teşebbüsler
(ağır garıaı'1 teşebbüsleri ) ıceaıyİ aldıkları huguei fons
ıçreaı karşılığı alısİyon voya akslyona talıvi}i kabi} oblj
ggsyon tğrvat etnek uecburiyetindeüİrler'

İstisnai he^11_erde1 banka tearoiiuerİne uyfıın bİı
tarzd.a, kradjJer borç şel*ünde de tahsİs edilebİ]_ir'

ifusuşi fonda toplanarı menkul kıynet].er karşılı'
ğın<la ,rt 4 faLzLL yard,ım senet]-eri çlkarı1ır. Yardın mtl-

ketlef}erine, yaptık}ar]" yardım tutarı karşıLığıncla, bu

senet}erden verllİrl
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Bı.ı senetler öağıtı}öıkİaııı tarilıten itİbaren 3 şeılo soıLra
tıors:aöa mııame}e görebiLir1er.

!u husustaki Lza|ıLax].mazı bıı ıutİkellefiyetlorin vı
Geli.r ve I'iurıımlar vergilerinln ].953 yılıhdaki }ıaşılatına
alt ralraro].arLa bitireLim i

üilron DM.

vA ..l.ı..a.l..ıa..a'a.atıııaı
İpotelc kazançları vergisİ . ı.l.
Kreöl 'ı l{

Irag yekiin l.l...oı.
&ıvestisrnarı yaraıı[İı .. . . .... ıl..
Aelir vergisİ Qi.......i'...ı..
Kuıııglar vergİsİ

6 - Diğer ldeq&ıket-]'.aş*g o}ağsrıİ4stü Ve.rş{}gr

e) Eelçika ı öa o]-ağarıüştü Sİsteüıi

Betçikaröa ]-945 de o}ağarıüstü üç vergi İhclaş ğdı:
miştir :

- Şervet Vergİ.sİ. t
- D{.lşnarı}a yapıları iş}eröen mütevslLit kaaarıç ../

vergisİ. ı
İelçikaıÖa pararıırı ysnlden cleğerlenÖirL]-uesi sı-

rEsında barıkalarda a1acak3.qr Ea b].oke eÖt1niş ve bıın].ar
maebııri blr tstikrgza ta}ıvıl oLıınnuştıır. &ı sı.ırÖü1e b]-oke
ed.i].en para]-ar tercj.hen batıİ.s üovzuu vergİ.}erin ödgıınes1n
ta}ısLs eöilınİştir.

Servet vergisi, gerçek ve tüzelİİşllerin ı944
Ekın tarİhinöeki aevcut sefiIet ıre sğrraygıgrİ üzerİng va-
zedilniş olu1: verginİı nisbeti İ1 5 Ötr.

fuıonim şirket].er bu vergileme dolayısi}e Devle't
naınına serroayelerinin ı/zo si nİsbEtind.e yani akol"yonlar
çıkarmaya mecbur tutu1muş}erd.ır. Vgrgi, kırşı].ğğı oıarak
hazİnaye tevöl edİlen bu aksiyonlar, Dev}ete şirketlerde
rey halckl vergıemektedir.

Gerçek kJ.şilerde müke}lüflıı sarısı için 40.000 ,

sşi İ,çin 1ö.0o0 ve her }ir çoouk için 5.000 fraııtc mİkdarı
da bİr abatııarı kabul edL}mİştİ.r.

Düşmarı1a yanıları ış}erden nüteve],lit kazarıç}arın
vergİs1, mtike}lof}erln beyarıı üzerİne i/, Laa nisbetinĞe
oları, yarrİ ma1i müsadere şeklinİ. aları bir ntikelloflyettir

Harp zaınanınüg, elde edi}en kazarıç}ar vergisine
gelince, bu olağarıüstü vergi 1940-44 yılları zarfında zgı

ı.345
330
140

ı" 815
L.000
7.695
2.766
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gİ.nleşen kimse}orİ tek1İf etrııe gayesİnİ gü'üraelrted.İı'. bıı İti'
ııarıa, ma}ı1yoti İtİbarİle, I+r'ansada]tİ'f'İI)*İ'bİr aengİnlaşmo
vergİ.sİ.d.ir' Vorginin matra}ııç genİi: ö}çüde, götürü usıüüe tı
yİn eöİlir. Çocıü}ar İçln İnclirİm kabul edi}miştir- Torginl:
tarifaşL şöy}eÖir :

\
t

DiltunLer I{İ.şbet
'jl,

7a
80
9o
95

BeLeika Fraxıgı
i) 10CI.000

]-üo.ü0ü - 200.000
200.ooo - 1.000.000

]. . 3ü0. ü-00 t

b). tlo}1arı*qıjlq, Olaltaı${şüii YerqŞler Şişt9mt

Hol]-arıda harbi müteakiıı ikİ olağanüstii vorgi tatbik etıntş-
tj.r.

Bİrincisi }946 &/].tttiİ]xc1E tsşis edilen ZengJ.n}eşne

Vergİsi ııVeı:nogonarıırtgbolasting' Te dlğeri L947 9enrıızıınd'a
kabu]. eüİ}en oİagarıüstü 5ervot Verglsİ İVoımogoneffing in
Cenş'r dİr.

ZengJ.rüeşme Verglsİ.no ].940-45 yıL].arı arasınüa ngn

lgkatta ııcamet etnİş oları gorçek kiştlerle merkezlerİ üoıLıC

kette o].an ş€rnaye şLrket].erl- tabidİr'
VergLnİ.n ınatrahı 1940-45 arasınğakL geıı"ıret farkı(lı

Btı deırreae varat etmİ.ş oıarı kİmsaler verglye tabİ tutulmnıı:
tı.r.

Vergln1n tarifeşi şöyleĞirı
Geıçek kişlrerde :

5o.c00 florİne kaĞar ...'|"'t""t' ü ıç
5o.ooo - ]-0o.00ü florin araşııda " ' {' aa

10o.o0o florİnden }rukarı öı"'ı't'''' 'rt ıo
fiize1 kişlterÖe nİsbat * !o Ğir.

üayrımeşnı kazeıııçlarda (auşnanıa yapı}arı İş1er, kı

raborsa faal1yeti) nisbet, gerek gerçek geralı tüzal klşİle:
ae f'90 öır.

servğtj.n ehemııiyetine, terelrktip tarzına ve nüka}]''

ftn üunırınına göre bazı İndirinlerğ cgvez verülııİştir'
Serııet Verglsine geliııco; bu vergiye yalnız gerço,

kişİI_er, tan ve üar rıülrellefİyet esaslarına 6$re1 tabi tu-
tulmııştur.
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Vergi.nin mevzt1u' bazı İhhİraflar}a Ho}}arıdaıdla ea-

,rİ Şeı'vet Vergisinin eşaslarına göre teşbit edilİr' ffiallar
]-.1.1946 Öalçİ ı1yasa kıynetl€rİne giire cteğerl-endirİlınektg-
Ğir. Şu }ıedar ki, cleğ'erler ].94i] Öaklne tuaza;nan'l' ı2o *en

fa,z7-a ahamaz. 2.0ofJ f}orlne kacİ'ar rırücevhçııat , I5.o0o f]-ori_
ne kad'ar Öa ev gşyas:t, giyİB eşyas]., oigorta poLiçe1erl gi*

bİ kıyıost].er veı,giÖen İstj-şna edi}r,ıİ;3tir.

Terginin tarLfes i fi 4 üen baş3"amakta ve üıırış}erde
f" e şer farlcia bir milyon f].orlnde'İ 2Ü yo çıkııaktadır' &s'

gart-B.000 f}orin olmak üzere abatmarı.l_ar kabul ediLın1ştİr.

e ) İtar:ra' Öa oEiiarıüşüü Verql}et-Şisteüıi

İtaLyaöa da, bir takım o}ağanüstü vergİI-arin uygıı'

la,rıüığını ımişaiıede etıcekteyLz. 3ıı vergi].erle meşgur o]'mak

uzere, lıIaliye hlranlığında rğlağanüstü Vergller üenel sİtl-

dürlü$İ" ihĞas eüilmİ"çtir.
3aJıİs konusu vergiler, önen}eri bakıınındxı pek

farlçLı iki ğruba ayrıluuıktadır ı
- Servet üzerİnden alınarı olağarıüstü vergiler,
.se]"irtlzerinemevzuOlağanüstüvergiıer.
&ı o3-ağarıüştü müke}]-efİyet]-eröen önemlL ola,ıı]-arı

Serııet ve serrıaye veııg{3-ericlİr. Se:ırıaye verg{leri gnıbı:na
L936 da, yİımi yıI nüĞcıet].g d"sıran atnak üzere ihilas eüilEı
olağanüirtu e"şrtmenıcıı]. Tergİ.sİ.ıi İ].ave sdebilİriz'

slsbeti fi 3r5 o}arı ve fazlg, bl,r ma]-i geJ"lr tem{n

aöEııüülş buLıınarı tnı verglnİıı f;952 Öe racİıat yolİle tesv}xe
si cİhetine glüİ]-ıniştİr.
: Şerıret üaerlnden alInarı oIağanüetü vergiler üç

vargiden terekkiip ed.on bir niike].leflyet narızıınegİÖlr"

aa- Gerçek kİ.şı].erLn nametek1er1 üzerLne mevzu

olağarıüstü Etiteraıiki vergİ- ı
bb- Ggrçek ve tüze]- kİşilerln nanelek]"erinÖen aıı

narı olağarıüstü nİsbi vergi ı
cc- fiize} klşi1erİ.n mane}ek].erinüen alınaıı olağı

üstü üLsbi vergi.
Btı üç ııiikel}efiygt de 194? de merriyete glrniştİı

Ştmdi sırasile bu vergi}er hakkında lçısaca bİ]"si
vgreliro.

"/,
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Bu verg$t 2E'ilart L947 ,'ğe "rıevcıı t; .}ı.ususİ ser'

vetler üzerİne vazeÖ.i}raiştir' Şü varki, ta}eıı üzerine Ver-

ginin tahsİli ı956 ya kaÖar d'eva':ı etııiştİr.
Vergiy e' İta}yarı ve yabarr cı bütiiıı gerçok lıİ

şi}er, llaın ve Dar hiilke }J-eflyet ğgaslarına göre, talıiüirler

Verginin mev

gayetle genİş tutıılmuştı.ır.
Tiı sınai ve zLraL iş}otnel
tahvi}at ) , btüi müşt'eena }e

duat, barıka carİ. }ıesaplar]- '

7,1ıu]1u te;}kİl eilen şahsi nıaııelek

Bıı mevzua gayrimenkııllor' tica'
;;, meııkul lçıymet}er (esharı ve'

vret ta}ıvi1Lerİ, alacak}ar' meı

pr.r*, mücövııerat ve tab}olar

İ.}ğ,iı. . Eah.ilrlj'r'
üergi ııiikçL}efin beyarıı üzerine tar]ı ed'il-

mekteĞir. Gayrİsarl mane}*i.i*.ı 1rŞ, mi}yon }iroti goçenle:

3]. Aralı k ıg,i, r* r*a*, rl;'i' ıuaiıye Öaİreşine bir beyarı'

,,*"vermekııevburiyetindeİrli}en.
}Iüçellefter tarafınğan bİ}Öİritren eervet'

bıınlarınyaşaylştarz}ar].nav9gel-irlerİnenazararıdüşiik
görtü<ıüıİ{ı talairae idarer-*"t"iırın taÖi} ve tashİhİ yolu

na gjffiBktedir,
Iüa}tarın Öeğerlenmeşi L946'47 yı]'ları ar&-

sındakl. orta}a,ııa kıynet}e;"esa* tutu}mak şuretİıe yapı}ne

taöır" Bina 'n* '"auio" 
*ıı'ettitmj-ş ıaÖastra} kıynetler (ı

;;;İ"rleri' 
i::-, :;xİli";,erindgn hoeaplaıırıakta.

öır. şğfi şerveti toır"ı. 
-ıiın 

^meçcut -kıırmetlgrln 
tutarın'

danborçLarveĞeğerlemetarıı,ı',ekaöaröÖeıımeşl1.azımge}
vergi}er lnÖiri1.mekteilir'

fu'ızı nal}arın öeğeri ( ev eşyası 
'_ - 

nticevher

naklt ııah. . ) ma'rne}ekı" "*t-_tutirına 
kıyagen miİtera}*i n

ffi ; ;ffi;',t#**_*;,*:;.#";r;."{i:ll;
abatmaıı2mİslİneçıkarııır.Çoeu}r}ariçin1.390.0oo1.İı
tİ geçneme}r .,zeıe' net ,lil"*ir_i/zo şi'nişbetinde bir l

ğtrimyapılır.Çocrüind.iriııi10uilyon}lretlgeçenş8ı
;;;i"; İıa}clçınÖa tatbik ed'L}nez'

Verginin tarifeşİ, 3 nilyon liretıik tıaı

ta fr 6 i].e başLanmak üzere' 1'5 mİ}rar t1ret*e "l" 6}'61 :

betinÖe çıIonaktaÖır'
Vergi-ıin ı949 sonurıa kaÖar öd'eıımesi lagı'

df.r.Şuvarki,tal.epa,""ı,,"öilememüüğet].eriuzatı}&ak
fakat m tŞairae vergı- fi 2 za.ıola tahsİl olı'ınınaktaÖır'

hirli.müöüotler, 8.z 
"Irrrui 

İşaret ottlğiııİa 1'95r:(bazı }ıu

sİ hal}erao ı95v) yı1ına ııaiar deva'm etmİştir'
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Vergi, koza yukarıda İ-şaret ülıınduğu üzere, rachai
yo]-u Ile toptarı tesvİ.ye edİlebilmekted'ir. Bıı takclnröe veı.gİ.
dan fi 12 ye kağar tıir ind.İrim yapı}ır"

bb- üqrceH vg Aİ|zg1 {İ.şl}eşin Niş.bi ğ.9şYeİ..-vergigj
İtalyada 1940 yılınüa carİ vergi süstemj. içİıc

yeralaıı norııal ve devamlı bir niilce}lefiyet olarak umı.ıgıi .$er-
ıret Vergİ.si Lhdaş eöİ.lmiştir. Nişbetİ ve raxıclımanı öüş-ük o1ı
lnı vergi 194B aıe i}gra o}ıınımıştur.

ğııraüg baİıiş konusu ettiğimtz Olağarıüstü Vergİ
tlınııni Şarvet Yergisinia ].o yı3-1ık peşin tairsi}1ni tazaıımıııı
eğeıı bir ntikeIlefİyettİr.

Verglnİn matra}ıı ı947 dekİ noı"ma} şervet vergi
şinLn natrahıtlır. $isbetİ İse ';i 4 dİ,*r. fatrahı 750 bİn lirel
kadar oları vergİler }94]. yılına, ııatrahı üaha }üksek oları]-aı
1948 yılının ğonuna kadar ööenmiştir.

cc- filzE]- Kİş31gİiq seryqt YeTgisl :

Verglye şirket}er}e, dlğer tüzel kİşllere
aİt taşeklctüler tabİd'ir.

Eu nitkelleflyet, 6ü*oçairnin tekl1fl üzerİne,
gerçek kişiterin tabl olöukları 0lağarıüstü Şenıet Vergİsİ.nİ,
ltham etmek üzere L947 fflitlifuıde lhdaş edilmiştİr. Vorgİnin
nııaflığ geniş tutulnuştur. Ezçtlnle 8ıo.e taşebbtİsleri, koopt
ratif3.ar, amıaı( şlrketlerİ.' ucıız mesken inşaatı şİrketlerİ
i].ah". bıı ııııaflığa aıa}ı1l bıılunmaktadır.

Beyarı üzsriııe tarh edilen verglnİa nişbet]"erİ
şöy]'edl"r ' 

,"*r" şİrketlerinde ı..,.'....'.ıı...ie ü ı
Koll.ektif vs aöi komarıdit şirketleröe t.' fi z
Dtğer tüzel kişllerüe .lş.!.l...ııı......, * 3

Vergc.nfu, ööemeşL ı955 yılına kaöar yapılacak-
tır, Bıı vergire öe ıaohat l.mkaşıı varüır.

a /"
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7 vŞetü

sııir
isa

1r?
cltrkİygd"e de, Batı Dovletlerinöa olduğu şekİlde,bİr d.efaya mahgıığ, olağarrüstü bir servet ver6çİsinin Lhdası.ı1ı J"çap ettiren sebeplerin izahı,na gegıüedeıı ürr"", bu bakıu.darı hangi tipte bir vergİ.Lennonın narıis konuşıı oiabi}eeeğİ.hususımd.alri görilşİİnüzü kısaca ar*'aclelia.
Eırve}ki paragrafta, Batıd.akl öıııek]-erine temasetmek üzere verdİğlııiz Lzahattarı arıtaşılacağı veçhile, bİ.rdafaya mahşus olağanüştü gervet vergiierinİ İtc1 iıp, ircaetınek mİimlçtfuıd.tlr.

1 - Doğnıdan öoğnıya Servet Vergisi;
2 * Sonret Artışı Vergİsİ..

Batıda oLağanüotü Sgııret Vergilerİnin ya sailecebLrinci tipte (Aıuerıya) n .veya ikİ tipi de içine aları muİıte-].tt bir siştem şeklİnde (aığer Batı ievıetıe"i ü ;'g,.lanüı-ğını dahe e'rçe]. göırctlştiik.
BİzLm bekımımızdan doğrudarı üoğııya Şervet Vşr-glsi 1-].*}96o da gerçek ve tüzel kişiLerin sahip olduhlarımarnelekleri üzeriaöeı a],ınaaak btr vergi o].abllir.
ŞervEt artışı vergİsiııİıı iss, mesela 1950-ı960aragınüakL tıevTede iktİsap eüLlnİş bu].ı.ınarı fazla servetlerüzErLne Devzu b1r nükeuefiyet ş"r].ırro" vazodiJ.neşİ mitnİç{indtır' 
İr, üıı_ikİ yurgiırre tüp1ndan kabu, ".-;;:nLz kanaat:İnizge saöEce Ss]İıet ırtışi Vergisl olma].ıdır.

A]-naııyaöa olduğu gıbi, yat':ıız şerııet vergJ.sİ-nİn tatbİkı yıIııng gİtnenİzı, aıı'orrgİoın mah1yeti ieanı,nıahüut bİr istisna haddlnin üştiİııde, gerçek ve tüzg1 ktşl-lerin bütt&ı nang].ak].erİne şamJ.l bulıınnaşı diğer bir day1m-le nevzuünun €ıonsuz bİr genişlİkte olması öoyısİyle, nüm-ktln görmemekteyiz.

fui vergİ.nİn bİr}tkte uygtı,arıııası *se, hen üa-ha ınızuhsuz v6 müşkil o}acağı, heıı Şg üaııa btıyıııt blr muka*vemet yarataoağı clhet].e, bizim bakıııınıızdaıı hiç bir su-retle teeviz ed.ilemez.
Yıİrarıkl sebeplerle, biziıı oJ.ağarıüstü miikelle-fiyet].er bakımınd'an kabu} edeceğiınİz vorgi}eme tipi aZ ev-vel beltrttiğiıniz sibt, sadece Şeıııet Artışı Vergisi o1a-bi].Lr.
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'şİğığİ'bir}ahza'trab[İ1 eöeceğİınir'vergİ üzor1nÖe
terınino}oJi }ıa}cımınü.arı cluralım.

Bahlş konusu vergiyi ştı şuret}erle aülanÖırpak
ınilııkifuıöiir ı

Şervet Artışı Vergİsi;

: frİİfi"İİ;x,;fr"i:ii,",.
, İıx ik1 tarin1 başLarı.ııa taşırı'' ke]-imeşlni

koyınak suretiyle ifatle etme}ç te rıİinklinöiır. (Aşırı Servet
ıriışı Vergİsi veya Aşırı Zengİ-nleşmo Vergisi' )

Yukarıki üç terlroden üçiİıiiıı de Batıdakt oLağarı'
üstü Şervet Verglleri tatbikatınĞa lçıllanılüık]-arı göriİ-
1üı',

T,j.zce balı.is konusu üç terimden en uygırrı oLarıı,
ıtrarısızlarııl nrmpot öe Şo]-idarit6 Natİonglen tabirLrıİn
karşılığı olan 'ıull]-i Dayarıışma ( |Iesarıüt } Vergİsİr Öir.
Aşırı Şenret Artışı ve Zengİ.rıleşme Vergi}erİ terİmlerİnde
bir nevi PeJoratİf , köttileyici ınana mevcuttur. Bıına nuka-
bil 'ıIfitli Dayarıışmaç tabir1 ill].ll bağlı1ık eosya} şııur
gibi u]-vi c1uy6çıı}arı be}irten bLr nana taşımaİtaÖır.

Brı psİkoloJik sebep}erle, kabu1 eeleceğİ.nia ola,
ğarıüstü servet vergioine 'ıMLılİ Dayanişııa Vergisİn denl]--
mesiİin muvafık o}acağını mütalaa etmekteyiz.

ığL}lı Dayarıışma Vergisiniıı esaşLarını t1erikİ
pafagrefta İzbh eÖeceğiz. BııraÖa bİr kaç kelİms i}e bu
olağarıüstü verglntn lııınüuşu ve bilııyest bakımınÖan karak-
terİstik hat}arını be}irtg]-j.g.
'' ı. H1lri Dayarıışma Vergisİ ar aırrel tenas et-
tiğiatz üzre 1950-ı96o araeındakt d.evrocte İktLsap edtlmlş
olan şeıryet]-er (lırarıeıı]"arın ftşkal tabir'l tle üenİ Unsur
1ar) üzerina mgvzıı olacaktır. Bahİs konuşu o].aıı seıİıetler
üıttatı net var]-ık]-arÖır.

2. Vergi' 4ş111 ş€rret artışlırını iştİhdaf e-d

oek, bu sebapre 1950-}960 deırrEsİnde 1ktisap edi}niş o}ş.ı
bııtlİn seı:vetler öeği}' ıınıayJrğn blr neü1ağı aşarı (ıoo tın
lirarıın üşttinı-'l.e olarr) servetler vergiye tabi bulıırıacaktır

3" Vergi, miikellçf1erin beyarıı üzerine ve mütğ

rakkİ bir tarİfeye müsteniilen terh ad"ilecek, müterakkilik
iı' aı öen başlamak üzere ,i 5a Öe sabİt}eşecaktir"



4.Vergİbeşyı}ÖabeiımüşavitakşitteöÖonecektİr.
5 . Verginİn tarh ve ta}ısiljJıüe eşağ itibariyle umu-

rıi Usü]- }fiikiiırı_Leri carj. olacııktır' Iııın}arın yanında bazı pratİ
ted.birlere dç yer yeri}ecektir'

6.Vergİnİnsğğlayacağıııa].ilıaşı}atoınıl,tal.ebe
yurtları ve hast;hane inşatı gj.bi sosyal konıı1ara tahsiş edi_

1eçektir.

(uı

b) Ver ea, t Eı

Ttlrklyeo İnci Dİinya savaşının bilfi İ1 öışınĞa kalııa

mucİzsşini göeterıoiş o}ıoaklan bu savaşün taiırtbatınÖarı ıı&İıult

ka3-nıış, fakat geç j-rĞiği 1950-1 96ü d.eyresi ile savaşa katıLmış
oları memleket}erden be]-ki Ğaha büyük blr katastrofıın içine yı
var}arımıştır.

1950-}96oÖevresİndenoınıelpekrnaJıdğtoi.anlçirnkaı
larımız}a ve kaöroşıı nispoteg daı' o1arı ayd.ınLarı, ilİın ve 1h'

tisas adam}arı i}e, memleketin lıemen hernon her tttr}ii arıa soe'

ya1_ ve i}çtisadi davalarına eL atı}nıış ve modorıı fiirküyenLn üı

,ırru bina oÖileceği temet1n İnşasına baş'larımıştı'

1950*ı96odeırresindeiseyapıla.rıbiiyıiköl.çüdeyabarrı
yard.ım}ara vs aydın ve mütehaşsıs}ar kaÖrostınun genişleııekte
olmasına rağnen mi}lİ ka]-lçınna bartketi bek}enen ge}işneyİ' gi

teremaııiş, bu gelişmenln macld'i müşriri o}ari mil}i ge}irde' b:

hassa ıg54 ten bu y**, bir durak}ama, yabarıoı'mEmleketlere
kıyasıa bir gerl].eme vulcua gelm1ş, Öİğer taraftarı mem]'eket a

rı vğ müzmin blr enf1.asyonun içine sıırüklenmiştir'

Bııouret}e,gayrİtabiİİktisad.işartI.arvebilhgsğ.
enflasyon yüzitıden bazı zilıreler ölçüsüz s6ııYet].er lktieap
ederken, geniş ha}k kİt].e].erinin, bu neyarıda bilhasoa Öar ge

lirlÖrj.n ürıı;ıaz bulıuıÖukIgrı geçim sıkınüısı ta}ıanoütsüz bir
hal almış, topl'ı.ı.n hayatının başlıca mıiırazen€ uııEıurı'ı oları ort
sınıf erlneye yüz tutnuç, top3-ııın içinÖe sosyal tesğüüt Öışçı
8u zayıflamış, ıımuııi bj.r arıraı< eeviyesİ. Öüşmüş, kıaaca nenls

ket, tarihte naöir karşılıştığı sosyal ve g}rononİk tnürarııı
İçine üüşmüştiir.

İşte2?byıshareketiile,eşkireJİınyıkılırve
ikinci ülımİıurtyetin tesigİne giÖiltrken mem}eketin İçİnÖe bu

].ıınduğu sosyal ve ekononj.k buıırarıın giderilneşL ve neın']'gketl

yenİden kalkınması için nali sahaÖa Öa bir takın radika]' tec

tırlerin aıınmagırıa katıİ zaruret hası} o3-muştur'

Dlğer taraftarı bu tedbir}ar saÖece bnzuları bJ'r muv{

zeneyi yeniden tesİs etmekte kal_ıııyacak, ayn]" zarıarıcla milıi
ka}kınmaüa.zlrı içİnĞe yaıadı:iam]-z şartların çİzdtği Lstİkaİoel

teşçelİşmesİnebİrharelrotmebdeitoşklleüecekiir.
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İınıelki pera€irafta izah olıııduğu gİbJ.'', 8atı Dev}et-
"}erir' 'bİz'im marüz kalörğırıız'rı*İL'1i 'fşlaketten clıı]ha ağır 'otıııa
yarı hariıin ta}ırİbatını tamlr etmek ve yeniden kalkı.nma hars-
ketine girişııek için ilir İş olarak aezrL bir takım ına}i teÖ-
bir}ere başvurmak hususund.a hiç bir teredriüt göstermemişler-
d.ir.

Bİzİıı mevzu ma1İ teĞbLrlerin başında para reformu,
müspet ve rağyoıxe1 bir kredi politİkası ve fiskal 'yönÖen da
bilhasşa olağarıüştü ser"rğt vergilerinin tatbiki gqlmektedİr.

Iylevcut servetleri ve gervet artışlarını gayotLe
sert bir şeki1de tekllf otniş o}aıı harp sonras]-nın olağarrüs-
tü vergilorlniı ülo Öar bir nali açıdarı do,vletİn.ac1]- nakdİ
ihtiyaç].arınl karşıla.maya matuf flskal bir ıırsıta:o}arak mü-

ta}aş, etmel<ı [€ öe mücerret blr doktİine bağ}anak doğnı o].uİ

Balıis mevzu o3-ağaııüstü ver6çi}emeyİ, eskİ bir Öevre
tasfiye edilir, yenİ blr tlevir açı}ırken nemleketin istİkbg
LLnitayİn eğocek oları yeni şartların.ve göriiş}ertn i}ham ve
telkln ettİklerİ realist ve radLkal bir davrarpşın kaçınıl-
ma;z bir icabı olarak kabıiü etraek lazımdır.

BİzJ.ın [çİn c}e lnırtu}uş ve ller].eme yolıı, ,Batı fikLı
ve iliıo sistem1nİn mali politikaila ifatlgsİ"ni bul'qn metod ve
uşııllerini, belki daha raaıl"ka} bir sur€tte, uygı$.arıakt:.r.
Akai taköİröerasırımızın mugizavi terakkİyatı kaıı$ısında gtİ
tİ.kge gerileyeıı bİr mil].et ha].lııde kelmaya ,rüıdryDıüfüZı

01ağ .anüstü şgıIıet artışı vergİ-eİni hak1ıi:gögteren
öeli].].erin biri de ba.his ıevzu şerıretlerİn norna} 1kt1s8di
şartJ-ar a]-tında ve geıiş ölçüÖe bıı servet sa}ıİplğrlnin ça-

-l,ışmaları, geyröt ve insLyatLfLeriyLe elde edtlıngnİç olmas:
keyflyetiöir. ğilhakika batıis ın€vzu sğrvst}ğrin ügkewtıniin-
d.e kıonenrçeşitli sıIrğtıer}e yapı}nış oları ırarabürsacıJ.ık,
gayrimenkıı]- spelc{l1asyın3.arı, lstifçilik, hİ.ımaye ve lntisap,
harice pera kaçıına ve bııılarüa ilgİ.},l vergi kaça&gı}ığı d
bi ami]"]-er mügsşir o}ıouştur. ;'

Bıı anilter Öışıncla, cioğru ve reşru yo1Lartarı sağıa{
nçtş oları. s€rvet}örj-n ite biiyiık kıs!ıı yüna müteşeb}J,slerjğ
fea3.iyetlerL, gayııet ve lnsİyatifleri baricincle enfI-asy'onıı
şşıTı kazançlara c€vaz v6ren si]-li Korıııı"na Ntzan{nın ve nL'
haytİ para ğevalüasyonnnıııl nahsüllerj-dir. 

,.
&ı sebepLerle cLe n yani vergi}emenin mevzü, bakımın;

clan, aşırı seıİret artışı tızeıxne vaz eĞilacak olağaııüstü
vErgiyi nğşnı ve yerjııda bir rıalİ tedbİr o}arak ınütalLa et'
mek lazım gelir.
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Ni}ıayet şuılü da Ğüşiinınek }azımelir ki, ası} gayosj
ııa.]-i 'olııamak].a . boı:aber o}ağgrıüştti ,şg.ııııe:b,,artışı .vergisi'
iyi org,anize eĞLlrüıelç vo Eieı'ektiği giL:i u5rşpıları*ak şantıylt
dev.lete hiçts küçiimseıLüejrecek şıali bir ge}ir sağJ-ayacaktıı
Iıı malİ g6l1r1n bİ.l,baeşa 9}ıııı, talebe va }ıastaharıe ışşaatı
gİbi mgvzrrlaT'a ta]ısls edi-ı ıesİ suretiyLe, sosyal bİr f1naı
nıarı vasıtası olrrak, önemi bir kat Öahıı artnış olaoaktır.

.. Giİrttlüyorki, tekJ.if ettiğiroiz ııaİıada olağanğğtü
b1r şervet artı.şı vergisini, mi}li lçalkııımanızı.n teııe} taş
}arındarı bİri o]-arak kabul etıoemiz ve bu rğforıü haroketint
biririİk bİr azim ve gşgaretle gir1şmenLz Lazımdır.

I(arıaatimLze göro böşa,ğ bir haııeketten kaçınmaııız
asla varid al.,aııaz. bl.ga olsa, tnı hareketi geciktİreblliriı
ki brıöa ml}].i kalkınıi,amızln itk arıdan yaıraş1ana6ına sebeb:
yet verebİlj.r"

&ı İzahaİ,ımıza. aon veffiıaden önce, teklif ettiğJ.*
m*z olağarıüstü Şerııet Artışı Vergİsl tle ].942 yılının llar'
J.ık Vergisİne yan yana getlrelİn.

Eemeıı şunu belirtelin ki, tek}Lf ettiğ$niz vergi
i}a, nevi şaheına mtinhasır blr niİke].lefLyet o}an Varlık ü
gtsİ arasında, gerek i1x0j. gerek hukulrİ yönlerüeı h{ç bir
miİnaseb€t ve irtibat tesis etmek mti:ıktİn o].aJıaz.

Telılif etttğİ.ııiz Seryet Artışı Tergiei, m€vzu' ri
kellefi, uatra}ıı, nispetleri, tarh ve tahşİ.}. eeas].arı eıarı
hatle tayin eöll-ecek, ustü balcımından, tü nayarrda kaaııı:i
yoL1ara müracaat noktasınöaü ıımıı.ni hiİktİn].ere tabi bulııııacl
kısaca itmi esaüIara ve moclertl vergi hukııtnınıın prensİ.pler:
ne göre tnınılacak o}arı bir rniikel1efiyet o}aeaktır. Bıı it1'
barla gerek üanaaı ve maksaclı, gerak İ].mi ve hukuı(i hüv1y,

. ti itibariyle, teklif ettlğinİz olağarıüstü verg1ı'i üaı*ık
, Vergİsİ i}ğ kıyasla,nak pak yersiz bir hareket o]-ur.

c ) Vargivg yaoı}acak itlrazların mi.İıkaşası

[eklif ettiğİ.ııiz oba&nüstü sgııret Artışı Vergis;
aşağıdakl noktalard.arı tenkid ve ltirazlbra ııarıız ka].acakt:

aa) fatbik müşkllatı;
bb } Mem]-gket şartlarına ır€ rea].İtçşine uygun bul'

ıaaması;
cc) Yerginİ.n psikoloJik yönÖen karşıl"aşacağı muk;

venıet].er.
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ştmdi birer bİrer, bu tenlçit ve i'biraz rııevzu}ar].nı.n
mtinakaşesını'yapa}'ııı-

aa.\ Tatbik L[üşki}atı 3

Tekl1f ettiğimiz olağarıüstü vorgİye ıcarşı İlerl sü_

rt|Igcek ilk itİ.raz, böyle bir vergilemenin tatbikatında karÇ

şılaşılacalç güçliıklerÖir. Hatta bazı]-arı daJıa İlerİ giderek
verginın heöefL ne dereoe parlak ve kuııılıtşu nauari bakımdarı

ııe kad.ar mllkeııuıg]. o}urşa o}sı.ın, tatbik katıİ]-iyetlnÖen mahnıu

bulıınĞuğı cibetle bu vergilemenİn biıfiit rea]-ize eiİ.i]-eıneye_

ceğinl idüla eÖeceklerö.ir.
Bıı kötiinser ve meııfİ İddLarıın başlıca moırıetleri

şı.ınlar olabİ}ir 3

]. " Verginin raevzuunu ].950-19ğo yıl}.arınÖa, yanİ
son ].0 yı} zarfında, ikt1sap odilmÖş o1arı şervetler (Yeni Uı

surlar) teşki]. eöacektir. Bı.ııııın için 1950 cİeki net servet
meırguüu l}e 1960 ilaki net servet üeııcudıınıın verglleıneye Ösar

teşkİ.3. eileeek bir vırzuh vs katiyetle tespİt o}ıırıııası iktlaa
eder. Ha].buk1 bir yaı,riları bizÖe cari bir şervet vergigİnin
mevcut olmaıaası, öbür yandaıı d.a icıyaslamaya mevzu teşkil ed'e

cetı İlk şerııetİn 10 geno öncesine racj" buluııııası, aradaki
farkın sJ.hh'11tle tespitine imkarı bıratıcııamalçt4Öır'

2. Kıyaslanacak servetlerin teşpitlnrte ıımumi ve ml

tecarı{z değarlene ölçiüerl bulnak kabil Esğilöir. üıı sebeplı
taöt ve eötiiı{ı üeğerlemelere başvıırmak icap edecek, bİnnetİ'
cs vergLnİn yebesak ad^i}-arıe bir surette uygüıarımaş]. sağlarıı
mıyacaktır.

3 . $a.Lİ.ye id.aremız ı bu ınahiyet ve şıınu}d.e, olağaı
üstü bLr verglyt naksaüına uygun bir tarzcla kavrayacak ıı9 gı

rekgü suples ve arılayışla ııyğxı}bxgeak blr teşkilata nalik ö'

ğilö1r. Bıı sebeple öe verglnin tatbikatı 1ptldaüarı aksayaca
y€ sonıı gg].meyen itiraz ve ihtilaflar lçinüe dejenere olııey
natılnın bıı].ı.şıacaktır.

lfukarıki iÖdialarÖa kısmen L8kikat payı bul"ıınöuğ*
irıkar ad.L].emaz. Ancalr, bu idöiaları, verginin Jatbik lçabili
yetinöen rahnın oIduğu öegil, ^tatbikinİn gJiç olabağı ıııarıası
na almak ve bıırıu Öa tnı olağarıüstü verginin nahiyot ve bitnşe
sinİa bir icabı olarak kabul etrnek lazın gelİr. Şu varkİ,
nüşkil olması, gayri niinktİıı Öemek o}ınadığırra ve biİyle bİr
vergitemeyi c[a}ıa eııvel izatı ettiğiniz sebepLgr yüztinden ka-
but etnek mecburiyetinÖe bulı.ınĞuğrııngza göreın9 yepıp yapap

tatbİkatta karşılaşaeağımız güçlüklerİ, kışmen önceden, kışıı
cl,e tatb1}çat sırabında alacağımız teÖbirler)-e yenııeye ve vgr
gilemeyi niiııkiin olöufu kadar kusursuz bİr şelrilde tahakkulç
ettiı"neye mecbur bu"}ı-ıı:ıaktayız.
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Ş,ı:nu Öa unutmaınak lazımÖıı' ki, Lr,tı }evlet1eı'i"niı
,çoğlırİüda ,og3i. servet vergİsi . me.vcu.t Öçğildir ve böyle bir
oıarı ve olmayarı mem-1eket]-erin kafeşinde Öe bahls roevzuu o'

ğaşıügtü "e*rr"t 
vargileriain ihÖaş eÖi}rlilçleri ŞlraÖa aynı

itİraz].arla karşıJ-aşılıoış ve bun}arın uygııLarrıııasında biiyü
zorlu.klar a üaruZ ka]-ınmıştır'

Böyle o].makla bÖraber bu momleketler karaı'larınd''
tered.öüte düşmemiş}er, gİrİştLk].erl teşetıbüsten geri üönm

yİ. bir arı atğunmu'oöşıerd.ir. Şıırıu da kabu]- etmelc LazımÖır
kl, tatbikat balrıııır.a*, iIeri sürtllen İÖdİalar fazlası 1]'

mübaLağa1ıç1ır.
8ıryela teklif ettiğin:iz vergiite kıyaslarıacak şer

vet}er 95ag İtibariyleı gayrİrıen}çuller1e İ-ş3-etmo sermayel

rİne inhişar edecektir, Bıın-1arın kıyaslamaya esas o}aJı es

kİ ve yeni tarİhlerdeki tutarlar].n]. muayyen ölçülere göre

değerlenek İyJ. niyetle harekat edilmek şartıylo fazla ınüç

kilat arzetüiyecoktİr.
sr*iyen vergİnİn tarhı, tahsll"i ve kontrolıınıın'

ni|keuefiyetin istİ]-zaı ettiği goniş arılayış ve İş blrliğ
zihniyeti içinüe cereyan etmesi lç'in }ıIa]"iye gereken tedbj
]_erin öncedğn alacağı cihet}e tnı yönden de vorgİnİ;rı tatbl
katınöaki zorluklar bfuiik ö3-çüde bl"tİri]'ın{ş olacaktır'

&ı oİİn].ed.gn olıı{üzre, nilke}lşfleri tenvÖr stne}

maksaclıyle Darıışna B[İroları lııınıta&alc, miİke}leflerin verı
cgklerİ beyanrıane].er üzerLne ğır'rğıa mııvalçkat tarhiyat ya'

pı}acak, müteal:l,ben beyaıınaıoe}gr biLgl1İ ve tscriibe]'i ııü'

tehassıslaraıarı ntlrekkop (bazı yer}erde bunların katılaca]
ıari} husıısı heyetLere İntika]. edeoek vs bıı heyetlerİn a;

zettiğlnız arıtayı.ş ıre zihnİ.yet öairesinÖe yapacakları Ln'

laıne ve düze].tme}er ııttigggİnÖe ye gerekan ha]'leröe ıUzlı
maü yo}ı:na gltmek ğııretiyl'e nthaL ts.rhiyata tevesşiı]" o]'u'

naoaktır.
ğöı'tılüyor kİ. vergİnin iyt orgarıize eüİ}ııesi ve

tatbikat yönltııEen gerekli tedbLrıerin alıııması euratiy}e
bahLa mevzu rergltemeniJı bitnyeslnden Öoğarı güçfotiklerİn 8

nlş ölçüde bartaraf eüİ}mesi ntımıçtln o}acaktır.

Şıınu da ııııutgıan8ı( lazımÖır kİ, oıağarıüstü vergİ
tabi olaga}cların, 1950 dıen bıı yaııa, ms^!ıleketinizöe wgül
makta oları ğelir vş Kunım}ar Vergilerinin nıitkeuefleri t
tı.ırıma}arı cl.o3.ayısiyle bıı yöniten Öe, tatblkattakİ ııüşkiil'a
aza-lacaktlr. :
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bb ) VerqlıltE}'ne.n}.gıkq$ şqrtŞ'arına''ırg r'9allİpgİJıe
l,ıElzu+ htr']-ııİıJğgggsı .:

olağanüstüvergininnenleketşartlarınaverealite-
gİne uyguıı b"i;;sı iotunÖa yapıLacak tenkİt ve İtiraz}ar
şu görüş}ere İstinad edecektir'

ı . fiirklyeÖe ibtİsaden gerİ. kalnış hİr ıuen]'ekettir'
siırkiyenin iktişaüen kalkııı"gıaşı geniş öıçüde husuşİ sektöriiü
faa]-iyetine, bu sahada ırııkııa ge}ecek s€nraJre teşekkli'Lü ve te'
ra}çiimilrıe bağ}ıtlır. Halbuki olağarıüstü vergi bu bakın}ard'aıı
zıt istİkarnette tesirler içra edecektir'

2 . Mem].eket ekoııomisi halen bir durak}ama deırreeL

geçJ.rmekto, biliıagsa ıikidite bakımındarı çok gayri müsait bi:

dıırııııda bulırnrnaktadır. Bu şartlar İ-çinde, o}ağanüstü vergi
mevcut €İüç1üiıçleri bİr kat üaha arttıraealç ve ekononinlıin ye'

niöen canlanmasına maııi olacsktır'
Dugörüşveiddia].arıÖagerekprensipgereksevıerg

nin te}nıiği iaıçımınaarı kabul etmek niİmkiin değİLdir'

ğıruela şunu İ.fade eüe}im ki, her yeni]-tk vs r€form

hareketine, artııc kllşe3-eş!ıİç tabir].er o]-arı rlıflen}eket Rea]'İ-

tesirüen}ekst şarttari" ıaaıeeı i].e karşı koırmak bi: aüet ha

ıtrıİ a}mıştır. ünutı.lyorıız ki, rıernleketinİzİn en biiyük vğ ye_

garıo realİtğsİ gerçek marı,ası- İle garplılaşmak, tıırııın İçİn Öe

a}ıştığımlz itiyatların yaşaÖığımız şartların Ğışına çıkarax
gpreken refom].arln raöilcai ıınsııİlarlyığ taııgıCıtıık_ ettiıtektİ
Akai takdirre ger1likten, fakir].İkten kıırtularak Batı üiirıya'

sıİıııı Öıırmadarı yiikselen sevlyesİne nası]' ıılaşabill'ıIz?
Bıı sebep3-e, eırvela biaİn realJ.temİ.z, bizİm şartLar:

mıı., idölaşına taıtılı} kalecak yerdei bıııüarı yapaoağlmlZ f9'
forın}ara 1ntibak ettirnek mecburiyetİniıeyiz.

Bilindiğlgibi,gergktatbikl.mİ<a,rışızlı&'gerakb:
zim realitemiz ıniilahazaıarıı Bü kati ifade]-erlyle üe)-lr Var1

sİ refoım hareket1 sıragında da İterl sürtılmüştür' Şayet bıı

karşı komalar o zeırrgğn yenl"lemeııİş olsa idİ' memleketinİz ha"

i}erL bİ-r vergİ. sistemine, moöeırı bir vergİ hukııktı niza^mıııg

kaınışmanış oJ-acaktı.
Bıı uımımi mütalaade,rr E oııra ıbizLm realİteıaj'z ve Ş4a:

larımızı LdÖiasının mesned,l. olaralç göstertlnEk lstşnen gör'tl

lerİ.ıı tahlİLİne geçe}İ-u'
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]- " t\irkiyo şüphosİz ilçtisaden geri lıııl.mış'yahut
az gelişmiş bir mem}okettir. I,'akat fiirlciyeyi bu Ğrırı.ınğan

kurtarıa'hk oları., hususi şektörden zİyaĞe Öevletin ekonomik
ve sosya} aLarıda yol göstericl, planlı ve rasyonel faaliye
leri olacaktır.Yine bu düşiJnüş tatzı İçinde şuıılı Öa kabu].

mek lazımilırtıİbİzüe btıyiık envestismarı].arı i-ırıkarı verecek ş0

rnaye unsurıl' husıısiteşebbüiBlerİn ltazarıçlarındaıı zİyacle, h9

kın küçük taşarnıflarınÖarı, yabarıcı memleketler1n yardımıı
itarı ye nihayet geniş iİLçüde f,mıııo kaynak].arındarı tenin eüi1
ııekteüir. }hısusi teşebbüs kazarıç].arı ekseri alıva]-üe ]-iikş ı
israf şekL1ntle harcarımakta, ver@siz sahalara yatırılmakte
veya inkarı bıılüuğ;tı }ıallerde mem}eket üışına kaçrıakta ve mt

teşebbisler gerçek envestisınarı İ}ıtİyaçtarınl tercihan kroc
ler yolııyıe temİn etmektedirler.

KaLöı ki, tatbiki ba}ıiş konuşri oları o3.ağanüstü vt

gİnin hasılatı bir ya^rıdarı neııleket kalkınınası için, ğosya]
yönöen en verjrıti şaha}ara tahşİş eöi}eceği cihet]-e rıi]-]-İ

seımayeden bir azabrİla ınıkua gelmiqecek, öbiİr yarıÖarı her gı

ku} ve yerjJıüe vergilemeĞe olr]uİjı"t'gibi bu vergl Öe hugusİ
sektöriin faaliyetfuıİ kançıtıyaoak, husus{ ssktörtın ilaha' d'ı

L1 top].u. ve proÖi.İktif bir şekİlĞe çalışnaya gevk ve tıgvll
eüeeektir.

2 . feın].eket ekonomisİnin halen btr üıırguıüuk üg'

reşi geçİrdİği ve }xkıdite bakınından gayrİ nüsaLt bİr clu'

rı.ı.mĞa bulıınüıığu inkar ed.ilııez bir hakikattır. Anca&, oıağ
üstü verginin uzıııı. bir deırreye şamİ.l btr servgt vergİsİ, o.

şu ve teıoııt yönden iktİsad.i {oapları göre organize gÖ!1o

-. ^ ve uygu]-arıugslnın ııilmkilıı bıılııı'ıınası dtolayısıyler_'okonomlnİ
geçtcl ve-arızi sebap).erle nanız bulııniluğı bu giııüü şıkın
iınıgırıBşıIıaşına sobebiygt vermesi varit olaoaz.

Bıı görüştİmüzü tey1d eilon vakıa yabancı meınleketl
üe bahiş konusu o]-ağaııüstü vargiIerin, ekonomintn blaİ'n ş
dikİ ü'uruıoııııuzla }ııyas}aıımıyacalr Öereetd"e kötü bulunduğu
deırrgĞe tatbikine geçİldiği ve bu vergİlemeniıı o ııenleket
ekonomİlerinin kalkınınas].rıa marıi olmak şöyle clursıın, tErş
bıınu iıızlanÖırÖığı keyfİyetİdir'

gc ) Vergtye kefşı, 8qstgri}ecek,,pş1lı*qJİllğukavç
Bıı eörtışe göre, ol-ağarıüstü vergİ flkri, tnınıınla

gllL merral1lde şidd'etli bir reaksİyon yaratacak, bİ}haesa
igıo-rg6ü öevresinde iktisap ettikleri büyük şerıret]-arİn
rış].na kad,a:: bir }cısmını devlete terk etpek clunımÖa ka]-ac

o}arı nufuz sa}ıibi bj.r z'iiıırenin ]ınrırvetli bİr mukavgmetİ iı
karşıLaşacak ve bu mukavemet bahİs ınevzuıı vergtyi servet
narıiıgının bir ifaöesi olarak öarııgalamalc yo}ıınd.a geJ.işect
tir.
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KarıaatimizcebuidÖİaĞaınuba}ağallveyersizÖİ.r.
üeklif ettiğiniz o}ağarıüstü vergin her normal vergi lıad'ar ve

bg].kİbukabilvergiıeroenöalı.iazbirmukavemet}ekarşılaşa-
caktır. vğ karşılaşmas]. lazırı gelir. İçİnÖe bulıındıığumuz psİ-

kolojik ve "o*v"ı 
iı'ıı* bıınu ieap ottirİü'

1$Ş0-t.960ileırrgsininyarettığı8ayrı'tabil"vebir}a-
kıma gayri üğÇru 1hlcaıı].arcları fayÖa]'aııarak top}ııııÖarı ayrılaıı ve

şailece}cenÖimonfaatveçıkar3-arıpeşİnÖekoşnıırşolarıbirta-
}<ııı iş acaı,ı]-ar]. v€ speı<ııiatörler aır tarafa bırakılacak olur-

sa miikel}eflerİn çoğu verginin ma'rlasını anlayacak}ar' artarı

eervetlerinin bir kışmını dlvi makşatlara tahşis ad'İ}ınek üzre

.__-ko1].elç'üiviteye terk "tr"ı.r]ı Vgnİ Ttlrküyenİn ınıru]'uşırnüa kenüJ

}erine düşen vazifeyı yapnaJdt", 1iİııın}u_ fiıÖakar]'ığı katlannak'

ta teroÖdüt etmeyeeelğerdir'
1950-1960ÖeırregİnÖesİyasiiazyiklera3-tınÖa,partİ

yaröım oıaraı. öneıılİ ödeme}er yapü].ş o].arı teşebbüs erbabının'

Mil}ı Dayarıışma. şüurü, ıçıoo, ,tıi ıürıçiyenİn kıınılmaglıla' ba-

hiş mevzuu dovreöe İktj;;; ettik}eri ve Öaha ziyade enfLasyon

na}ısulü o}arr serııetlerini:rı bir kıarı i]'e katıLua}arı' tnınIarı

huzura leaınışna}arının sağlayaoak ve 'ta'm bir erıiyet havagı İ'-

çınğe yeni bir şeVk "" 

-sly"Lt 
i3-e işJ.erine sarılmalarına xol

açaca}ıtır.
Şonolaralçşunui1aveeöel.İnkİ,böy].g-bİrvergllerıe

nin maıi şalıaÖa ittLhaz eÖilecek ğoıx vo nj'hpi bir tçdbir o}Öu

ğu unııııi efkarda teıarıız ettirlldıgi taıcüİııüe, ıktlşaÖi sa}ıa'ı

ki tereddüt}er ve kararsız].ık],ar ortadan kq]_k":rk' tnı bakınöa

Öa belç}enilen ernniyet va huzıır doğpnış bu1ıuıaca}ıt:'r'
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'8 -' Ip'}ç]i. fjPtİ'i'ğ"İırt'?. - rİ'İ1' ıi''DaEaııısmq :Vergtqi (s}. VJ

$ekl1f ettiğLmız IViDs|nİn kunı.$uşu ana hatlarİle
şöy}ediıı İ

a) t'erEinin mevzuu :

},TDVınin mevzuu 1950-1960 clevresinde iktİsap
eöiJ-miş o}ııp tutarı 10o.oo.* llrayı aşaıı servetlerÖir. Büıı

Iar Eşkİ ünşırrların dışıÖda kalan Yeni Unsurların net de"

ğerİ üzerintlen }ıesaplg"nır.

b) Şervet Unsurları:
'#-

ğski ve Yenİ üısurları teşkİ]- ed.en kışırıetlar
şıxılaröır ı

1- İşletnelerin öz ğerma,yeığr1 İ

2- Gesrrimen}cuıJ-er (nı-na ve Arazi} ;

Hak]-ar (İeseİ]-ç tabL her tür]-ü hak]'ar} ş

4- Naktt ve nçvüuat ş

5- trlacaklar ı
6- I{erıiru} kıymet].er (sshgn ve tahvİıat} ,
7- IarıtçuJ. matlar (ev eşyaaı, rücevherat, klır;

Ler, kolleksiyonlar, sanat esarlersİ.bı}ı
B- !takl]. ve tgnezztİb vasıtaıarı (tınar otomo

biliı JIat, kotra, üen:ız aotonı gc-bi}.

2-B fıkralarında yaaılı kıynetLer İ"şletnğ ğö'

vetjııe aıahiı o}nayarıLardırı

c) ğskİ. ,

Eski tİnsurlar, ]-.ı.1950 tarLhlnüe nevcut o]'ç
genret ıınsuİ}arıdır. &ııı1ara ı.]."ı95o clen gonra ı

} - Vgraeet ve İntıı<aı Tergisİne tabi ivaaşı
iktisap}ar ı

e - İkqme yoLi1e eak1nİ.n$erj.nl a]-an Ygni I}ıı-
sur]"ar ı

LLave edLlir.
r) Ieai

Yenİ thışurlar ]-.1.1950 dgn şonra J'ktigap eüi
rıİş olup ]..ı.].960 da nevcut b'tı].unarı şeıryet tleğerleriÖİr
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'Yeni 't}nsüi]-ar].n oışında kalan 3gk1 Unsurlardarı
naödl mallar (gayrjııenkuller, meıılıııl rıaI.lar, nakil ve te-
nezız1ih ııasıtalğ.rı) eynon; ctiğerLeri ].95o deki nomlnal d,e*
ğerlerilg nagarı itibare alınırlar.

s ) Yeni Unsurl.qrın değeılenqosİ :.

Ienİ ünsurlar şıı eşaşlara göre değer1end.1r1]"i:

]. İş}etmelerin ]-.ı"]-96t'' daki öz sermayeI_eri
ıımıımi vergileme hilHinlerine göro tesbit ei[i]-en meblağd.ır.

' Anrak l.]..]-96o da biLarıçonun aktifinrie göiü-
len İthal eüi}ııtş makina, tesisat ve teçhİzat için, 4.B.
1958 tarihinde yapıları tİeva}itaeyon].a teşekkitl gd.en İıır
farklarına göre teşbit eöi]"ecek onclelçslere göre yeniden
değerleme yap].].ır. I{ııtavaşsıtlar o}ile a}ınııış olan tniı gİ.
bi aktİf kıyııet]-er için bu eııd.eksler, mutavasşıt}arın k8,-
rı aöııara g].ırrnak suretj"le tesblt o1ıınırr".

. Varsa bu meblağdaıı ]-.ı.1950 c],e ınevcut o].an tİz
sarraye indirilir.

şa.}ııs şirkotJ.erind.e ortak}arııxı oaha,xn-lı komarıüİt
şİııket)-erde konaıöitg şerik}orLn öz seırmayeĞeki payLarı
İ.ş}etnelerĞeki öa .sermaye yorine sgçerı

2 - ğBddL ua].lar sİgorta değerİ (müenıoen mgb-
1€ğ) İ.le Şergt Uaııl Karııınu gereğİ.nce heseplarıarı nallyet-
beilalİnden harıglşi faz}a 1şo ona göre değerlenöirilLr.

Bıı örçülerln mevcut Veya ına}ı,ıın bıı}unııaması
İıa].lerLnöe aükel}efltr ınacldi ma]-].arın cleğerlerinl bıın1a-
rtn emsal üeğer}erİnİ naaaİa alııak euretile btzzat takdİr
ailerler. Şu kad.ar ki' bu şuretle taköir ed.ilen doğerler,
gpyrİnerıIçı].lerde rarıdımarı değerinĞen düştİk olarıayacağı ei
bL lüzıın görtüen hallerd.e tnırı}arın yerJ-ne Vergİ thaı Ka_
ııunıı htİktİn}erina göre bıısal değeri tayiai cihetiae gtöi*
].sbL]-İr.

. Btı mad.d.ed,e bahis mgvzu]L oları rarı"dımarr d,eğeri
gayrİ.nenkuJ.].eröen bir yıl zarfında sağ).arıaıı hasılatın ].0
ııLslİ alınmak suretııe kapitalİ.ze edİlen değerd'İr,

ıfiadüı mallardarı av eşyağı, riİcevhorat iıeh..
grbi nıenku]. ııallar}a na]rİü ve tenezztİh vasıta].arından her
nevi ııal ürubunüa değ;er1 10.o,]c }lraya ltaclar o]-anlar d,e-
ğerleme Ğışında bırakılır. Bu srrret}e yapılan değer].eneöe
naki]. ve tenezailh vaşıta].arı içİ.n lçu1lanıa mücttlet].erLna
göre ayr].ca teşbit eĞilecek, hıısusi aıııortismarılar İaaaarL
itibara a'l ınır.

3 - Diğer mevclıt1ar ve a}acaklar Vorgi Ueul
Karıırnu hükitm].erine göre cteğer}end.irİlir.
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,f),@
BIDıI!nln mtlko]-]-ef].eri gerçek kişİler}g Kurumlar

Vergisine tabi oları tüzel klştlerÖir'
İmııeteşabbüsleril.tokooperatif}erbumiikel].e.

flyete tabi değüldİr;
I{DVıninııüke}].efleriüe].irVergisiveKurıım].ar

Vergisi rıüktıııjerl daİresınoe Ta.m veya Dar M{İ}çel]'efİyet eğas

ları üzerinÖen bütiin ııa^ooleklerİ veya şaÖece FtirklyeĞ€ me'ı

cut ııaıııelek}eri üzerinÖen veıg1ye tabİ o}urlar'

s) VE

ffiVınin natrahı IenL Unsurların nst değerİ-

clir.oerçe}<kİştl-erdenetdeğeryoniunşurlaı.ınöeğer.
].enmgsİ netİoesindg toplarıarı ınaııe}eı<J'n tutarıncian paslfle:

lnöiri].meksureti].ebu].uruır.Pasİfler.piike}].of1erİnöual
borçlarıl].eişl.etme}erinözseıİIı8yesİöışınÖakalmışo}aı
zararıarınĞarr terekkiip eÖer"

Kurıınlarilavergİ.nİnnatrahıiştatmelerj.nöa.
eeıınayeai esBsın& güre taytn edl,lir' Burr]'arÖa Öa ğz gğııtıa

ye ile mahr", "aııiu'ış 
o}arr zararlar LnĞİrL}ir'

h) v

rifesL şöyleĞir :

fe a

üıt
Sorıra gelen

ü
ıı
İ
t

100" 000
100.000
L00.000
L50.000
2C0.000
350.COo

üerçck ktşİlerİn tabt o]'Öıık]'arı ülDVınin ta'

-/o
0

20
30
45
60

75

].lrgöa
ıı
ıı
iü

İ
İı

ü
ı!
lı
ıl

1 m1Lyondaİı sonra sabitleşen nişbet (p].afo"ır)
f" 50 d.ir.

İıı< ıco.o0o liro].ık dilİn vcrgİ mevzuu dışınübırakılm].ş oları neüragair.
Kunınlarcla verglnİn nİsbeti '/" zş dir.



( iıi;

ı ) Lergi4'in -tP'rhı :

Veııgi,'.nıiike1lef1er1n,vergininme:ıüiyetegİrdİ-
ği tarlhten İtİbaı'en üç "y-l;i;eu'ııgıii 'u'gİ ğaireleriae

tevöl edecoıçre*i "' şeitıııeri öneeÖen tesbit ed'ilen beyaıırra-

me1erüzerİnğenııııuıni",*t""üaireşİndetarheclİlir.
ŞukaÖarki,butarhiyatru1'skkatma}ıiyettete}ak*

iüi oıııınr. Beyaıırıameler, t*i"" üzerind.e ilk ince}eme ve üü*

ae]-tııeüerİyapacako}arı""ıı"""plJznarılarınınkatı}acak}arı
şr"ı bir komisyon havale olııııur'

Beyarrrıaınelerbukomieyonda,icabındanüke}lef}er-
].e ile temas ualr*"ı, ş,r_retıie, ş"ı.ıı, değerlgı]e, natrah ve

verglnİı n"-rri*ası bakiri""i"öarı gözüen geçirİ}ir' Bıı su'*

ret]"e euvaıçııai tar}ıiyat, Ş", tarhiyat şekline İııkilap eder'

j } Verginin ta}ısl'Il ı
sDV, Bertiyeta €ıİrÖİğt tarihten başLaııak üzero

lyı].Ğave5ınüaavitaksltteveheryıll{azİrarrayınclatjÖe-
nitr' 

üerçek kişi1eröi}edtk,eri talçEirĞe, vergİ borcıııu

ödenek maksai,ile ve b,, b;i içrl bloke kalmak şartİ]'e eahİ'p

olüukIarı €pyriııenı<uıreri- ı.rrirıık göstormelç şuretİle' ı{aıü-

ye Bakarılığınca tnı husu"-j.;';'teşkİi eüLleçek bir rila]'i Ku-

ruııa" lpotek eÖgbi].irler'
fuıonİnşirket}erverglborç3.arıııanatısubennomİ-

nal ""*ryri;;d 
fi ş'ı *ı"ı glç""t uzere çıkaracaklar,

yonİ hisse senetıerinİ v'rı.;;r;a zİkrü geçon EPryg üsırreÖe*

bİ].İrLer. ıırin " kurıın a"r.r"ıaığı hlese şenet}Erinl, 5 ğ'sne

zarfınöa,t,-i*,,,saııipierine"ııçı.,",hakkıtanınakşarti}e
lİkİde etmek meobı'ıriyetinÖeil1r'

Ayrıcahissesenetlerl.nitınıııınad.eırretmişoları
şirket}e", bp \isse ""*r"i{irini, 

nominal kıymetlerl üze-

rİ.nilen rıer 
-hnan satın alna hakkına ma}lktir}er'

Kıırıımtınelindebulıına,rıhisşasenet}erine,şirket-
}er tarafından verğleeuı. irr*tt{i]-erin nlsbeti her 9ı1 için

;'i L0 Öan aşağı olamaz

Şukadarkıbııhüsseeenetlerid'ol.ayıs1ls'Kuruf'ı
şİrketlerol rey gah.İbi "i*r, 

arıcak tnıboreıxı toninatı yö-

niİııden ş1rketllrİ murakabe otıuek hakkına salriptir'

Miltehas şı sIar taraf ındarı yapıIaoak 
- 
tetkİk]'er ne-

tLceşinöe likiüite trı.rmir.oaıı v9 ınali yönlerÖen müsaİt bİr

öunıpcla bulunrnaĞıjiı *rl;;;i; müke}tef}erİn beş senolik

öcloınemüdÖetleriuzatırantıır.Bııtakü1ııilomiikell.eflerge-
cİlcenmüdÖetiçinhatt].orüahitindefaizöder}gr.
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k ) Yerel blıIepswi-rıqslııci , Jıphirqti ı

Iı{DV tahakkuiçuınu ııüteakİp ğevlote karşı bİr
borçmahiyotlniiktüsapeüer.Biüke}lef,inşahsiüesru].lye-
ti bakidlr vo mama}ekİ bu boroıın teninatıııı teşkiJ' eyLor'

Tefatha}İ.nÖe;uo*".*balriyesi,öİLenmemiştaksit}erüa}ıll
olmak üzere, mirasçılara intİlıat oÖero

üame1o}çe Öahil ggyrİnonlçııller ve haklEPıR1 lş}et
melerlşı veya işletme}erĞeki $ay}arın gatılmagı, Ğevreİlİ]-ne

si hallerinde t{aliyenİn muvafaJıatinin lştihşa} edi]'ııeşİ

şarttır. Bıı muvafaıçata rağjnen niikel]'efin şatısİ megııı]'lyotl

clevam eÖer, vergi borcu al.g"nlara üevreÖilerıez'

ı) İştİqa &akkı (RFchat) .,;

ff{İkeIlef}er *İleöikleri takdİrÖe vergl boreıı

ön*eöen öcleııek şuretLle ııulıgl]-efİyetten I'nırtu1abi]'ir1er' ]

talçdİrcle peşin öclenen, vadesİ ge1moıoiş borçtarı fl ıa bİr lı
dİııim yapı]-ır.

ın} L95o-196Q üevreş}nĞe yeJıat eÖPnler ı

1950-ı960 öevresinöe vefat etlenlerÖen kenĞi'

]-erine 1oo*000 ].İraclaı fazha mlraş lnt1ka]' etniş o}'arı şa-
hısLar, r{ttgveffarıın yerlne gegmek suretile ve müteır'ıffa-

nın naEıına vgrgİye tebi oıuriar. Bu takÖircte Yon1 Unsıırla

rın tEsbıtı taiınınaarı 1.1.]-960 tarthİııtn yertne vefat ta
rihi kain olur.

&ı nllkgugfLyette EskJ' lJagurlarıu sihhatle
tesbitjJıe imka,rı bulı.ırımay*, rr"ııerdgı b]ı ııışuıılar' nütevef

fayerl"nekailo}arı].arınyapaoa}çlarıbeyarı}araveverecelı
Leribi1.gilerelştinadentakdir.yo}iletesbitedi}ir.

&ı taköir, rrnıvakkat tarhiyat üzerine i]'k 1n-

celeroeyi yapaıı komisyon tarafından İcra ^.eÖilİr'

n) Ygrgıııln roasraf yaf;}.}aİ0sLacağı ve

Ğ
mv gılir ve Kurıım}ar Vergisinde ınasraf

kaydeÖilemaz ve bu vergi}erle mahsup olıınmaz'


