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1. — Sabık zabıt hulasası 
2. r-i Havale edilen evrak 
3. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 
1. -— İzmir Mebusu Mahmud Esad Boz-

kurd'un. vefat ettiğine dair Başvekâlet tez
keresi 

•.2.-"—Zonguldak Mebusu Halil Türk
men'in vefat ettiğine dair Başvekâlet tez
keresi 

4. — Sualler ve cevaplar 
1. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayi-

zit'ın, sıtma hastalığiyle mücadele tedbir
lerine dair sual takririne Sıhhat ve tçti-
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Sayfa 
mai Muavenet Vekili Dr. H. Alataş'ın ce
vabı ;• 14:21-

5. - - Müzakere edilen maddeler 21 
1. — Giresun Mebusu ismail Sabuncu'-

nun, Kazanç Vergisi Kanununun 3840 sa
yılı kanunla muaddel 13 neü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
mın teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbatalar! (2/8) 21:22 

2. — Trabzon Mebıısıi Faik Ahnıed Be-
ratcıı'ımn, Veraset ve İntikal Vergisi Ka
mı mimin-1836 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan ikinci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (2/26) 22:26 
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ı . — SABIK ZABIT HULASASI 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdür
lüğü 1943 Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelin
de değişiklik yapılmasına; 

Orman Umum Müdürlüğü 1943 Bütçe Ka
nununa bağlı A ve D cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihaları kabul olun

duktan sonra; 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Sivas, Tunceli Samsun 
•Ş. Grünaltay Necmeddin Sahir Sılayı İV. Fırat 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — İzmir Suları Türk Anonim Şirketinin sa

tın alınmasına ve devrine dair kanun lâyihası 
(1/1Ö2) (Nafıa ,Dahiliye ve Bütçe Encümenle
rine); 

. Tekliflelr 
2. '— İstanbul Mebusu Gl. Kâzım Kârabekir 

ve. üç arkadaşının* 1942 yılı mahsul borçlarını 

ödeyemeyenlerin mahkûmiyetlerinin affı hakkın
da kanun teklifi (2/32) (Ziraat, Adliye, Maliye 
ve Bütçe Encümenlerine); 

• Tezkereler 
3 . .— Bucak'in Kuşbaba köyünden Aliqğlu 

Ömer Özmen'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/136) (Adliye 
Encümenine) ' ' - . . - ' 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. M. GERMEN. 

KÂTtPLE.R : N. Fırat (Samsun), V. Uzg-ören (Kütahya). 

REİS— Celse açıldı. . 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — İzmir 3febusu Mahmud Esad Buz-
kurd'un vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

27 . X I I . 1943 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
İzmir Mebusu-Mahmud Esad Bozkurd'un 

2 1 . X I I . 1943 salı günü İstanbul'da vefat ettiği 
Dahiliye Vekilliğinin 25 . X I I . 1943 tarihli ve 
23302-13/3544 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

- REİS — Merhumun hâtırasına hürmet en bir 
dakika ayakta sükût edilmesini teklif ediyorum, 

(Bir dakika ayakta ihtiram sükûtu yapıldı). 

2. — Zonguldak Mebusu Halil Türkmen'in 
vefat ettiğine' dair Başvekâlet tezkeresi 

İl. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
- 23 . X I I . 1943 

Zonguldak Mebusu Halil , Türkmen'in 19 . 
X I I . 1943 tarihinde Ankara'da' vefat etmiş ol
duğu Dahiliye Vekilliğinden alınan 22 . X I I . 
1943 tarih ve 23302/12 sayılı tezkerede bildiril
in iştir. Teessürle arzederim, 

• Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Hâtıralarına hürmeten bir dakika 
ayakta ihtiram sükûtu yapacağız. 

(Bir dakika ayakta ihtiram sükûtu yapıldı). 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizifin, 
sıtma h&st&hğı ile mücadele tedbirlerine dair su

al takriri ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. Hulusi Alatas'm cevabı 
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2 7 . X I I . 1943 . 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Son yıllarda arttığı anlaşılan sıtma hasta

lığı ile mücadele tedbirlerine ait ekli suallere, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Umumî Heyetinde cevap 
vermesini saygılarımla rica ederim. 

Maraş Mebusu 
Dr. K. Bayizit 

. Sualler 
•1. Son zamanlarda zayıfladığı görülen sıt

ma mücadele teşkilâtının: 
A) Kuvvetlenmesini; 
B) Tam bir randımanla çalışmasını; 
C) • Yurdun muhtelif yerlerinde beliren mü

cadele ihtiyaçlarını karşılıyaeak derecede inki
şafını ; 

Temin etmek için Sıhhat Vekâleti acilen ne 
gibi tedbirler almıştır. * 

2. Sıtma membaı olan bataklıkların kuru
tulması için Sıhhat Vekâleti Nafia Vekâletiyle 
işbirliği yapmış mıdır? 

Bu işbirliği için bir plân ve program ,var 
mıdır? Bugüne kadar bu konuda yapılan faa
liyet neden ibarettir! . . '-• 

Bazı yerlerde daimî temizleme işi yapılma
ması dolâyısiyle, kurutulan bataklıklardan tek
rar bataklık vücuda gelmektedir. Buna mâni 
olacak tedbirler hakkında Sıhhat Vekâleti ne 
düşünmektedir? ve bu hususta Nafia Vekâletiyle 
işbirliği yapmakta midir? 

3. Sıtma mücadele mıntakaları dahilinde ve 
- haricinde küçük sâ-y İle izalesi mümkün su biri

kintilerinin temizlenmesi hususunda Belediye, 
Köy ve Sıtma Mücadele Kanunlâriyle mevzu 
mecburiyetler ve mükellefiyetlerin her tarafta 
tam bir şekilde tatbik edilmediği görülmektedir. 
Bu kanun hükümlerinin her yerde tam tatbikini 
temin için, Sıhhat Vekâleti ne gibi tedbirler al
mıştır? . 

4. Şehir, kasaba .ye köylerde su mecraları
na ait olarak Belediye ve Köy Kanunlarında 
mevzu mecburiyetlerden maada, 839 numaralı 
Sıtma Mücadele Kanununun 9, 10 ve 11 nci mad
delerinde yazılı işler ve tesisat; bir kısım şehir, 
kasaba ve köylerde yapılmamıştır. Bu kanun 
emirlerinin her tarafta yerine getirilmesini sağ
lamak için Sıhhat Vekâleti ne gibi tedbirler al
mıştır? ' 

5 Köylere-yakın yerlerde dahi yapılan, ve 
fennî icaplara uygun yapılmadığı için sıtma 
membaı ve muhiti için âfet haline gelen çeltik 
ziraatinin ıslahı için mevcut kanunu değiştiri
ci bir kanun lâyihası hazırlannyş midir ? Ha-

~ zırlanmış ise bu lâyihanın önümüzdeki yıl çel
tik ziraatini tanzim işinden evvel kanuniyet ik
tisap edebilecek bir tarihte Meclise sevkedilebi-
lecek midir? . - • ' - • ' 

. 1 0 4 4 Ö : 1 • " * • 
I 6. İlâç sıkıntısı yüzünden 'sıtma iİâçjari 

tabip reçeiesiyle verilmektedir. Halka gaglük 
ve külfet olmadan Hükümet ve belediye tabiple
rinin muayene yapmalarını ve reçete Term^kri-
jıi sağlamak için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Doktor bulunmıyan yerlerde ve-husûsiyle köy
lerde kirin ve atebrin tevziini sağlamak için Ve^ 
kâlet ne gibi tedbirler almaktadır? s 

t . Sıtma> ilâçlarını çalan, karaborsada sa
tan -ye memleketten kaçıran ve sıtma ilâçları üze*-
rinde sahtekârlık yapanlara karşı alınan müca
dele tedbirleriyle bunların ceza müeyyidelerinin 
kâfi olduğuna Sıhhat Vekâleti kani midir? Bu 
mücadelenin, bu yoldaki fenalıkları önliyebilme-
si için Sıhhat Vekâletince alman tedbirler neden 
ibarettir? ' 

Şimdiye kadar bu buşusta ks§ vaka tesbit 
edilmiştir ve** tesbit edilen vakalar üzerine ne gi
bi muamele yapılmıştır? 

8, Tedarik imkânı mevcut olduğu zaman
larda kâfi miktarda kinin ye atebrin stoklan ya^ 
pılmamış olmasının sebepleri nelerdir? 

I 9. Yazm sürfe, kışın kâhil sinek mjicade. 
j leşi kâfi derecede yapılmakta mıdır ? Yapılamı

yorsa, bu mücadelenin iyi yapılmasını temin 
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

10, Cibinlik istimalinin halk arasında tamimi 
için Sıhhat Vekâleti ne gibi tedbirler almıştır? 

SIHHAT VE ÎQTÎMXÎ MUAVENET VEIÇt 
Lî Dr. H, ALATAŞ (Aydın) — Arkadaşımın 
suallerine madde madde cevabımı arzediyorum: 

1925 senesinde Ankara - Aydın - Adana 'da 
kurulan sıtma mücadele teşkilâtı bugün 39 -vi
lâyete yayılmış, 4' 536 köy ve kasabada 3 444 432 
nüfusu sıtma noktaj nazarından kontrol altında 
tutan 17 asli, 2 tâli mücadele mıntakasmda 
106 şube ile 17 mücadele reisi, 1.8 iâboratuvar 
şefi, 105 tabip, 510 sıhhat memuru, 17 müstah-
zır kadrolu bir teşekkül haline gelmiştir. Mün
hal bulunan 34 tabip kadrosundan J7 şi bu se-

I ne askerî hizmetten dönen mecburi hizmetliler 
•ile kapatılabilecek, 17 tabip kadrosu münhal ka

lacaktır. 
, Sıtma Mücadelesinde çalışan arkadaşlarımı

zın kendi vazifelerine .-€ ilâveten kadro münhala-. 
tındaki arkadaşlarının boşluklarını gidermek 
için genişletilen çalışma sahalarındaki üstün 
gayretleri takdire sezadır. Son senelerin zorluk
larına ;rjağmen Çanakkale merkez, Biga, Mar
maris, iskenderun, Antakya, Boğazlryan, To-
kad merkez, Bergama, Bismil kazaları da müca
dele altına alınmıştır. . '.--.' 

Muhtelif senelerin bu yoldaki mesaileri şu 
tarzda hulâsa edilmiştir: 

1939 senesinde 2 313 290 şahıs muayene edil
miş, 788 027 şahıs tedavi altına alınmıştır; 

1940 senesinde 2. 445 272 şahıs muayene edil
miş, 1 094 919 şahıs tedavi altına alınmıştır; 

I 1941 senesinde 2 432 296 şahıs muayene edil» 
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miş, 991 29İ şahıs tedavi altma alınmıştır; 

1942 senesinde 1 775 816 şahıs muayene edil
miş, 784 967 şahıs tedavi altına alınmıştır; 

1943 senesinin 7 ayı içinde 996 930 şahıs mu
ayene edilmiş, 726 024 şahıs tedavi altına alın
mıştır. . 

Sıhhat Vekâletiniz sıtma mücadele teşkilâtı
nın hiç olmazsa bir misli daha genişletilmesi 
kanaatindedir. Sıtma mücadele hizmetleri çok 
yorucudur. Mücadele tabibi ayın yirmi günü
nü köylerde sıhhat memurlarının yaptıkları 
hizmetleri tetkik ve,onlara iş öğüdü vermekle 
ve pek çok hastaları muayene ile geçirir. 

Evvelleri bu fazla yorgunluklarını ayıiı kı
demde bulunanlara nazaran vermekte olduğu
muz 3 - 4 derece farklı ücret ile karşılıyorduk. 
Kanuni sebepler bu imkânı selbetti. 

Ücretlilerin tekaütlükleri işi henüz halledil
medi. Mücadele tabiplikleri tecil mevkii olma-
dığınden askere alındıklarından maaşları müca
deleden serildiğinden yerleri münhal kalıyor. 
Köyleri gezmek için nakil vasıtası tedarikinin 
zorluğu hepinizce malûm. Yerine göre bir çok 
defalar yollarda kaldıkları, yaya yolculuk yap
tıkları oluyor. Külfeti fazla, nimeti dun olan 
bu işte çalışmıya heveskârlar hemen kalmadı. 
Kadro eksikliğini mecburi hizmetlilerle eksiltme
ye çalışıyoruz. 

Cevap 2 : -Küçük'sây ile ortadan kaldırılma
sı mümkün olmıyan bataklık ve diğer sivrisinek 
membalarının ortadan kaldırılması işi Nafia Ve
kâletine mevdu olduğundan Vekâletiniz bu gibi 
işlerde daima Nafia Vekâletiyle temasta bu
lunmakta ve bu gibi işlerin Nafia Vekâleti pro
gramında yer almasına çalışmaktadır. 

Yurdumuzdaki sıtma vaziyeti Nafia Vekâle
tiyle olan iş birliğimizin her zamandan ziyade 

takviyesini zaruri kıldığından programlandırı
lacak işlerde sıtma mücadelesi endişelerinin göz-
önünde bulundurulması ve bu gibi ıslahatın di
ğerlerine tercihi ve yapılan işlerin yeniden gay
ri srhhi hale gelmelerine mâni olunması hakkın
daki ricalarımız müspet mütalâa ile karşılan
maktadır. 

Nafia Vekâletinin programları sıhhi olduğu 
kadar zirai ve iktisadi bakımlardan da ele alın
mış bulunmaktadır. Yüksek Meclisinizce tasvip 
edilmiş olan bir takım kanunlar ile aldığı vazi
feler arasındaki su ıslahat işleri programı da 
bu meyaridadır. • 

Nafia Vekâleti her şeyden sarfınazar ederek 
yalnız Sıhhat Vekâletinin dileklerini yerine ge
tirmeğe uğraşsa dahi yapılacak işlerin çokluğu 
sebebiyle uzun senelere ihtiyaç vardır. 

Tarsus havalisinde Annas bataklığı, Cellât-
gölü, İskenderun bataklıkları, Tokad'daki Kazo-
va bataklığı, Amikgölü bataklığı ameliyesi, Bur
sa su işleri mesaisi, Kocaeli çalışmaları iş birli
ğimizin numuneleridir. 

Cevap 3: Sıtma Kanunu mucibince halkm 
beş günlük mükellefiyeti ile izalesi kabil olan 
bataklıklar ve diğer sivrisinek membalarının 
ortadan kaldırılması için Vekâlet ötedenberi bü-
y^k bir dikkatle ve ihtimamla çalışmaktadır. Bu 
işler için mütaaddit tamimler ve talimatlar mev
cuttur. Vekâletin teşebbusiyle vilâyetlerde va
lilerin, kazalarda kaymakamların reisliklerinde 
teşkil edilen komisyonlar karariyle küçük sây 
mükellefiyeti ilân edilerek ıslahat yapılmakta
dır. 

Küçük mesai ile ve gerek Vekâlet sıtma 
tahsisatiyle son senelerde yapılan ıslahat mikta
rı şunlardır: 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

Açılan 
kanallar 

137 236 
117 861 
123 864 
135 827 

senesi 7 aylık 
84 601 

Kurutulan 
bataklıklar 

MV 

17 337 
10 401 
49 169 
9 481 

9 793 

Doldurulan 
çukurlar 

100 337 
71 978 
89 465 

103 157 

46 380 

Açılan 
arklar 

81 483 
225 700 
206 278 
208 230 

110 599 

Temizlenen 
kanallar 

411 463 
397 962 
404 834 
459 743 

468 545 

Temizlenen 
arklar 

1 274 244 
1 765 000 
2 146 942 
2 139 909 

1 615 767 

Bu vadide yapılmış mesaiden bir çok fay
dalı işler görülmüştür. Bunların tafsilât ve re
simleri vekâletimizde mevcuttur. îstiyenler gö
rebilirler. 

Bu işlerde idare âmirlerinin alâkaları verimi 
arttıran âmillerin başında gelmekte olduğundan 
bunların bilgi ve gayretlerini arttırma yolunda 
çalışılmaktadır. Kaymakamlık kursunda bu 

.mevzua önem verilmiştir. 
Cevap 4 : Gerek Sıtma Mücadele Kanunu ve 

gerek Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ka

nunlar ile belediyelere tahmil edilen lâğım ve 
kanalizasyon işlerinin ikmali ve kanuni vecibe
lerin yerine getirilmesi için Vekâletimizce alâ
kadarlar nezdinde teşebbüsler yapılmaktan hali 
kalınmamaktadır. Belediyelerin malî takatsizli
ği yüzünden hattâ personelin kâfi olmamasından 
pek çok şehir ve kasabalarımızda henüz bu iş
lere ait projelerin bile hazırlanması mükmün 
olamamıştır. 

Bir yandan içecek ve kullanılacak su celbi 
için mevcut kanuni hükümlerinde infazı işi de 
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t : 17 6.1.1944 d: İ 
takip olunmaktadır. En büyük şehirlerimiz 
olan Ankara istanbul ve İzmir'de bile bugün 
kanunun tahmil ettiği bu vecibeleri yerine getir
mek imkânı hâsıl olamamıştır. Bunların sebe
bini uzun uzadrya izaha lüzum yoktur. Yalnız 
Ankara Şehri kanalizasyonunun 8 milyon liraya 
yakın bir bedelle ihale edilmiş olması bu sebep
lerden- en mühimmini bariz olarak; gösterir. 

Lâğımsızlık ve kanalizasyonsuzluk yüzünden 
hâsıl olacak zararların izalesi için yine bir ta
kım başka kanunlar hükümlerine dayanılarak 
fennî tedbirler alınmış olup bunlara dair tali
matlar ve broşürler belediyelere gönderilmiştir. 
İcrası da takip edilmektedir. 

Lâğım çukurları inşası - Fosseptikler, açık 
lâğımların kapatılması tedbirleri alınması taki
batı devam etmektedir. 

Cevap 5 : Kesik sulama ile yapılan çeltik 
ekimleri çeltik sahalarını köylerin elli metre 
mesafesine kadar .yaklaştırmıştır. Devlet işlet
meleri de dahil olduğu halde hemen hiç bir yer
de kanun ve talimatname hükümleri hakkıyle 
yerine getirilemediğinden suni bataklık tesiri 
yapmış ve sıtmanın artmasında büyük âmil ol
muştur. •' " 

Elyevm iner .'i'bulunan kanunda Ziraat Vekâleti
nin hazırladığı tadilâtı Sıhhat Vekâletiniz mak
sada yeter vaziyette görmediğinden ayrıca bir 
tadilname hazırlıyarak Meclise arzedilmek üze
re Başvekâlete «sunmuştur. Her iki Vekâlet 
esaslarda tam mutabık' olmadıkları için bugü
ne kadar uzayıp gitmiştir. Ziraat Vekâletiniz çel
tik ekimini kolaylaştırma ve bu arada sıhhate za
rar vermemesini gütmüş, Sıhhat Vekâletiniz ise 
sıhhate zarar vermeme tedbirlerini kâfi bulmamış 
köylerden üç kilometre uzağa atılmasını lüzum
lu bulmuştur. Ziraat Vekâletimizde mevcut ka
nun ve talimatname hükümlerinin hakkiyle ye-

' rine getirilemediğine kanaat ettiğinden tam mu
tabakat halinde bir kanun projesi hazırlanıncı-
ya kadar mevcut memnuiyetlere ilâveten sıtma
nın artmakta olduğu 64 kazada mevcut kanu
nunun 17- nci maddesine dayanılarak kesik sula
ma ile çeltik ekimini menetmişler ve vilâyetlere 
de tebliğ etmişlerdir. * 

Cevap 6 : Sıtma ilâcı darlığı olmadığı za
manlarda mücadele mmtakalarmda her sıtma
lı şahıs için lâzım olan kinin meecanen mücade
leden^ temin edilirdi. Eczanelerde daima kinin 
bulunurdu. Mücadele mıntakaları haricinde de 
Hükümet tabipleri ve hastaneler fakir sıtmalı
ları meecanen tedavi ederlerdi. Bunlar haricin
de para ile satılan Devlet kinini inhisar bayile
ri vasıtasiyie memleketin her tarafında sattırı-
lırdı. 

Darlık başlayınca eczane bulunan yerlerde 
tabip reçetesiyle satılması usulü kondu. Aynı 
zamanda Hükümet tabipleriyle belediye tabip
leri de mesai saati dahilinde sıtmalı hastalara 

meecanen reçete vermeğe mecbur tutuldu. \ 
Tabibi, eczanesi olmıyan yerlerde evvelce ol

duğu gibi reçetesiz olarak inhisar bayilerine sa
tış yaptırıldı. 

Atabrinin reçetesiz satılması kararlaştırıldı. 
Her bir kutusu bir tedavi dozunu ihtiva eden 
atabrin kutuları Devlet kinini gibi sattırıldı. 

Eczanelerin atabrin satışları da kontrol al
tına alındı. 

SYedirici suâle'cevap : Sıtma ilâçlarını çalan
lar- hakkında Devlet mallarını çalanlara yapı
dan cezalar tatbik edilmektedir. Kinini kara bor
sada satanlar hakkında Mîllî Korunma Kanu
nu hükümleri gereğince muamele yapılır. Sıt
ma ilâçları üzerinde sahtekârlık yapanlar hak
kında .geçen sene kabul, bûyurulmuş olan ka
nun mucibince şiddetli ceza tâyin eden hüküm
ler vardır. Bu jeezai müeyyideler süratle tat
bik edildiği takdirde müessir olacağı kanaatin
deyiz. Sıtma ilâçlariyle diğer bazı mühim ilâç
lar ve gıda maddelerinin hudutlarımız haricine 
kaçırılmaması için alâkadar Vekâletler son de
rece gayret sarf etmektedirler. Bunlar hakkın^ 
daki et zai müeyyideler de • kuvvetlidir. Bu ta- -
kibat sayesinde mütaaddit teşebbüslerin önlen
mesine muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

Hatay, Gazianteb, Diyarbakır, Mardin Ve İs
tanbul Vilâyetlerinde bu gibi suçları ikaa teşeb
büs edenler yakalanmış_ve mahkemelere verilmiş
lerdir, Bu hâdiseleri işliyenlerin yakalanmaları' 
için zabıtaya müracaattan ve Adliyeye tevdile- -
rinden başka Vekâletimizce yapılacak iş yoktur. 

Cevap 8 : Memleketimizde kinin stoku olma
dığı hakkındaki zehap yerinde değildir. 

Bu hususta ihtiyatlı bulunmak hiç bir va
kit unutulmamıştır: 

1940 senesinden sonra ,tek elden satışı yapı
lan kinini tedarik edemedik. 1941 senesi için 
siparişini kabul ettirdiğimiz ve bedelini tesviye 
ettiğimiz 64 ton kinini tesellüme imkân olamadı. 

1941 senesindeki 46 000 kilo, 1942 senesin
deki 12 120 kilo, 1943 senesindeki 7 600 kilo 
kinin sarfiyatımız ve 1944 senesi için ayırdığı
mız 5 000 kilo kinin stoklarımızdan temin edil-

. miş bulunmaktadır. • 
Kinin alış verişinin döviz ile oluşu ve bir za

manlar döviz bütçemizdeki sıkıntı nazarı dik
kate alınacak olursa iki seneliğe yakın tam ihti
yacı karşılıyacak stok yapılabilmiş olması azım-' 
sanamaz. . 

Atabrine gelince, sıtma tedavisinde kullanıl
ması hakkındaki beynelmilel karar 1938 sene
sinde ittihaz edilmiştir. Memleketimiz bu devre
de atabrini tecrübe , mahiyetinde olarak mah
dut miktarda kulanmakta idi. 

Bütün dünyanın alışık olduğu kinin her ta
rafta tedarik edilebilir halde iken*atabrin ima
lâtı da mahdut idi. 

İkinci cihan harbi başladıktan sonra atab
rin imalâtını yapanlar istihsalâtını kendi ihti-
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yağlarına hasra tahsis etmiş olduklarından teda
riki gayri mümkün halde idi. * 

Memleketimizin en kıymetli mahsulleri ile 
mübadele-edilmek üzere son iki sene içinde 36 
ton kinin muadilinde sentetik sıtma ilâcı sipari
şi kabul ettirilebilmiş ve bunun büyük bir kıs
mı da tesellüm edilmiştir. • 

Kinin eksiğini tamamlamak için 1942 sene
sinde 1 880 kilo kinine mua4ü 1943 senesinde 
13 540 kilo kinine muadil sentetik sıtma ilâcı 
sarfettik. 

Bu arada 1,5 gramı, 1 gram tesirinde olan 
prokininden 5 ton celbedebildik. Sıtma ilâçları 
darlığını gidermek için kullandık. 

Önümüzdeki seneler için sıtma tedavisinde 
kullanılan sentetik ilâçları muhtelif memleket
lerden tedarik gayretindeyiz. Bunlarm bir kısmı 
da memleketimize gelmiş bulunuyor. 

Cevap 9 : Yazın sürfe, kışın kabil sivrisinek 
mücadelesinin son harp senelerinde eskisi gibi 
yapılması pek ziyade, güçleşmistir. 

Harpten evvel bilhassa her nevi sürfe mü
badelesi yalnız İstanbul, Ankara şehirleriyle iz
mir'in Karşıyaka semtinde mazotla ve diğer yer
lerde yalnız anofel sürfesi mücadelesi Parisye-
şili ile yapılmakta idi 

Ankara - İstanbul - İzmir'in Karşıyaka sem
tinde mazot ile yapılan mücadele büyük gay
retler sarfiyle idame edilebilmiştir. Bu arada 
bir takım aksaklıklar olmuş. Binnetice uçkunlar 
görülmüştür. 

Parisyeşili ise terkibinde bakır mevcut.oldu
ğu için hemen hemen tedarik edilemez hale gel» 
mistir. Bu cihetle anofel sürfe mücadelesi de 
iyi yapılamıyor. 

Ensektisit ilâçlar: '.Filit ve emsali gelmemek
tedir. Zorluklar ile tedarik ediliyor. Tabii 
bunların azlığı, yokluğu kâhil sivrisineklerin 
itlafını tahdit ediyor. 

Vekâletimizin düşündüğü tedbirler, Karabük 
ağır yağlarından istifade etmeği, ve diğer eksik
leri tamamlamaya gayret sarf etmektir. 

Cevap 10: Sıtmadan tahaffuz çare ve vası
taları hakkında radyo, risaleler, afişler ile hal
ka verdiğimiz öğütler arasında cibinlik kulla
nılmasına da yer verilmiştir. 

Yalnız öğüt verilmekle kalinmamış, halkm 
cibinlik bezlerini kolayca ve ucuzca tedarik ede
bilmelerini temin için de İktisat Vekâleti ile 
mutabık kalınarak Sümerbank fabrikalarında 
cibinliklik bez imalâtına ve Yerlimaîları Pazarla
rında yer verdirilmiştir. 

Bu sene bu suretle muhtelif bölgelerde halka 
satılan cibinlik bezi miktarı 270 000 metre mu-
rabbamı bulmuştur. Devam etmekte olan imalât 
peyderpey satışa çıkarılmaktadır. 

Parti Grupund.a takarrür ettirildiği üzere 
sıtma mücadelesi için yeni şartlan tesbit etmek 
üzere bîr lâyiha hazırlanmakta olup yakın za

manda Büyük Meclise sunulmak üzere Başvekâ
lete arzedilecektir. Bu lâyiha tasvibinize ikti
ran ettiği takdirde sıtma mücadelesinin bu
gün, içinde bulunduğumuz ahval ve şeraite uy
gun bir şekilde idaresi mümkün olacaktır. 

Esasen Vekâletipıizıce yalnız sıtma hastalığı
nın değil diğer bazı hastalıklarla da mücadele 
için bunların bütün memlekete şâmil bir halde 
yapılmasını istihdaf eden projeleri mevcut bu
lunmakta ise de bunlarm tahakkuku bugünün 
ağır şartlarının ortadan kalkmasına vabeste bu
lunmaktadır. 

Vaziyet normal hale gelince bu projelerimizi 
huzurunuza arzedeceğiz. 

Sıhhat memurlarına evvelce verebildiğimiz 
fazla ücretler kanuni sebepler dolayısiyle veri
lemez oldu. intibak vaziyetine göre ücret alabi
liyorlar. Beslemekle mükellef oldukları hay
vanları için yemlerini aynen veremedik. Yem 
bedeli olarak bir ayda verdiğimiz 15 lira yeter
siz oldu. Aldıkları ücretten fazlasını hariçten 
kazanma güveninde olanlar teşkilâttan ayrıl
maktadırlar. 

Sıhhat memuru kadrosu eksiğini tamamla
mak için kursa alınacakların vasıflarım düşür
me zorunda kaldık. 

Acilen alınacak tedbirlere gelince;.Grup.mü
zakeresinde kararlaştırdığımız üzere Vekâleti-
mizce hazırlanmakta olan kanun lâyihası pro
jesinde hekimlerin srtma mücadelesinde çalışma
ya" rağbetlerini arttıracak,' sıhhat memurlarını 
hu işte çalışmaya teşvik edecek ahkâm konmak
ta olduğu gibi imkân husulünde motorlu vesaitle 
teçhizlerini ve bütün yüksek tahsil mensup
ları mecburi hizmete tabi tutuldukları zaman hu
sule gelecek hekim bolluğundan istifade ede
rek her vilâyeti ayrı bir sıtma mücadele mınta-
kası olarak ayırıp bütün memlekete şâmil geniş 
bir mücadele kurmayı düşünüyoruz.. Maruzatım 
bundan ibarettir: 

Dr. K. BAYİZİT (Maraş) — Sayın arkadaş
larım, sual takririmi Müstakil Grup adına ver
dim. Sayın Sıhhat . y ekilinin,. cevaplarını din
ledim. Kendilerine verdiği kıymetli izahattan 
dolayı teşekkür ederim. Bu cevapları dinledik
ten sonra yine Müstakil Grup adına çok ehem
miyetli gördüğüm bu mevzuda bazı görüş ve 
mütalâalarımızı Heyeti Âiiyenin sabrını suiisti
mal etmeden arza çalışacağım. 

Sıtma; memleketimizin sıhhi bünyesi ve nes
lin gelişmesi üzerinde azîm tahripler yapan bir 
âfet halindedir. Hastaları iş ve mesailerinden 
de alıkoyduğu için yurtta büyük, bir istihsal 
kudretinin mahvolmasına sebep olmaktadır. Nü
fusumuzun küeümsenmiyeeek bir kısmı hu âfetin 
amansız tesirlerinden yakasını kurt aramamakta
dır. Bu itibarla Meclis arkadaşlarımızın ve 
halkın da hissiyatına tercüman olduğundan emin 
bulunan Müstakil Grup bu işi memleketin en 
hayatî bir meselesi addetmektedir ve bu m ev-
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zudaki çalışmaların işiıi ehemmiyeti ite mütenâ
sip bir döfejöeye'çikâriİmâsiilı İüzumİü gör
mektedir. Muhterem Öıkhat Vekili suallerime si
yasiyle cevaplarını, verdiler. Ceyapjâriiiı. çdİç 
dikkâtle dinledim. Rakama ve, istatistike istihad 
eclieh ve. diiüe'yihee gönle ferahlık veren bu mü
cadelenin eksik taraflarını kendi ifadeleriyle 
belirten bu izahata müsaade buyurursanız bizim . 
de ilâve edeceklerimiz var. 

Sıtma mücadele mmtakalarında, mücadele 
reislerinden gayri şube tabipleri ve sıhhat me
murları ihtiyat askerlik mükellefiyetinden müs
tesna tutulmamaktadır. Bu böyle olunca sıtmalı 
ilân edilen mmtakalarda bir çok vatandaşları
mız müstevli hastalıkla karşıkarşıya yardımsız? 
müdafaasız ve çaresiz ve başbaşa kalmaktadır. 
Bu halin kaç Türkün hayatına mal olacağını 
Heyeti Aliye takdir buyurur. Normal işin fev
kinde fevkalâde bir iş olan sıtma mücadelesinde -
bu vaziyet tebarüz ettirilince hekim ve sıhhat 
memurlarının ihtİ3rat askerlik mükellefiyetinden 
tecil edilmemelerini mantık kabul etmiyor. Sıh
hat Vekâletinden Grubumuz adına rica ediyo-, 
r u m . • • • ' • ' . ' 

Parti Grüpunun verdiği kararla yakın bir 
tarihte Meclise getireceklerini vadettikİerr ka
nunla veyahut bu kanunun haricinde bu, işi 
ehemmiyetle gözonünde tutsunlar ve bir taraf
tan da ilgili- Devlet teşkilâtı iİe anlaşarak 
mücadelede çalışan arkadaşların askerlik vazi
felerini ana vazifeleri başında görmelerini te- ' 
mine, çalışsınlar. Sıtma mücadele teşkilâtı ve
rimsizdir diye sualimizde bir madde vardır. Se

beplerini Vekil izah etmiştir. Arkadaşlar sıt
ma mücadele teşkilâtı hakikaten seneden seneye 
verimsiz olmağa başlamışlardır. Mücadelenin 
vaziyetini kısaca arzedersem Muhterem Sıhhat 
Vekili arkadaşmıızm bu işte daha çok hassas 
olarak söylediklerimizin nazarı dikkate alınaca
ğına ve getirecekleri kanunda bu işin ehemmi-
yetiy]e mütenasip mevzular bulunacağını kuv
vetle ümit ederim. 

Şöyleki; sıtma mücadelesinde çalışan tabip
ler ve sıhhaf memurları ayda 2 0 - 25 gün köyde 
gezmek mecburiyetindedirler. Sayın Vekil ar
kadaşımız bunların çektiği sıkıntıları ve gördük
leri eziyetli işleri, başardıkları mühim vazife
leri çok güzel tebarüz ettirdiler. Bu fevkalâde " 
mühim işte çalışan arkadaşlarımıza Heyeti Ali-
yeııiz huzuruAda teşekkürü bir vazife bilirim. 
Yalnız, arakadaşlar şunu bilmeliyiz ki, 20 - 25 
gün köylerde geqen ve bir çok mahrumiyete katla
nan ve bilhassa bu günün durumu içinde vesait 
tedariki imkânlarının da pek güç olduğu bir 
zamanda bu tabip ve memur arkadaşlar büro
larda çalışan diğer arkadaşlarla ücret ve maaş 
bakımından müsavi muameleye tabi tutulmakta
dırlar. Bunlar saati mesai ile ırfükayyet değil
dirler. Gördükleri işin ehemmiyeti ve katlan-
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dıkİari'küİtefıh azameti gözöhüii<|e tütülürsö, rbü 
arkadaşlaraâeımamâk eleten geîme'z. 

Sıhhat memiırl$r-m$ ayda 15 lira hayvan 
yem bedeli verilmektedir ki, bu arkadaşlar 
para ile hayvanlarını beslemek imkânını bula
mamakta ve bu yüzden hayvan tedarik edeme
mektedirler. Bu suretle gerek tabip, gerek mü-

. cadele memurları mücadele teşkilâtından birer 
birer çekilmekte ve yerlerine aynı-kıymet ve 
liyakatte arkadaşlar bulunmamaktadır. Bu iti
barla Grupumuz işin ehemmiyetiyle mütenasip 
ve bu 'arkadaşların çektikleri külfete tekabül 
edecek şekilde tatmin edilmelerim istemektedir. 
Yalnız bu*noktayı söylerken bir cihete işaret et
mek isterim, o da: Müstâkil Grup bu mevzuda 
barem hakkındaki düşünüşünü arzetmiyor. Bun
ların memuriyet vaziyetleri, barem dahilindeki 
veya haricindeki vaziyetleri ne olursa olsun biz 

• işin fevkalâdeliğini tebarüz ettiriyoruz ve gör
dükleri mühim işe, çektikleri külfete mukabil 

„ maddeten bu arkadaşlarm- tatmin edilmesini, işin 
daha cazip olması ve çabuk eleman bulunması 
bakımından ve içinde çalışan arkadaşların da 
işi daha ciddi tutmaları bakımından bu işte 
çalışan arkadaşların daha ciddi çalışmaları ba
kımından faydalı ve zaruri görüyoruz. \ 

Sıhhat Vekâletinden bu mevzudaki lâyiha
nın Devletin ilgili' teşkilâtı ile görüşülerek bir
an evvel Meclise getirilmesini veyahut vait bu
yurdukları kanunda bu nokta üzerinde ehemmi
yetle durmalarını rica ederiz. 

Arkadaşlarım;, işittiğimize göre, ücretin ma
aşa kalbi hakkında yakında Meclisi Âliye gele
cek kanunda sıtma mücadelesinde' çalışan bir 
çok sıhhat memurlarının maaşa alınmadıkları 
varmış. Bu maaşa alınmayış işi de orta mek
tep mezunu olmadıklarından dolayı imiş. Bu 
nokta çok doğrudur. Fakat mücadele işlerinde 
senelerce çalışan ve bütün varlığını bu işe hasret
miş olan bir arkadaşın istikbalini düşünmek ve 
emniyet altına almak lâzımdır. Sıhhat Vekâ
letinin bu- mevzuu ehemmiyetle ele almasını ri
ca ejderiz. 

Sonra arkadaşlarım, sıtma mücadele mmta
kalarında lâboratuvarlar vardır. Bunların vazi
feleri, ' nevema ihsaidir. Çünkü köyler bu şube
lerden çok uzaktır. Köyden alınan kan- lâbora-

• tuvara gelinceye, muayene edilinceye, .memur 
ve ilâç yetişinceye kadar vakit geçer. Bu uzun 
bir iştir. Filhakika memnuniyetle görüyoruz ki 
Sıhhat Vekâleti bu gibi formüllere bakmıyarâk 
memurlara, acele olarak ilâç vermek emrini 
vermiştir. Amma mücadelede hakikaten sıtma
lıya çabuk yetişme bakımından kan muayenesi
nin ehemmiyeti büyüktür. BIL itibarla mıntaka-
lardaki lâboratuvarlar yine e vazifeleri göregör-
sünler, kan muayenelerinin şubelerde yaptırıl
masını sıtma tedavisinin daha çobuk olması ba
kımından faydalı görmekteyiz. 

Sıtma memurlarının bugün mesuliyetleri, al-
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tındaki köyler çoktur. Bir memura 15, 16, 20 ye 
kadar köy düşüyor, belki daha fazla. Bi r memu
run, uhdesindeki bu işi geniş sahada iyiee ye
tişerek yapabileceğini ümit etmiyoruz. - Bu iti
barla sıhhat memurlarıriın bakmakta oldukları 
köy hizmetlerini azaltarak memurun kpye daha 
çabuk gitmesi ve hastaya daha çobuk yetişme
si bakımından lüzumlu görüyoruz. 

Maaş vaziyetleri, nakil vasıtalarını tedarik 
güçlükleri daha evvelce tebarüz ettirildiğine gö
re sıhhat memurları ve şube tabiplerinin nakil 
vesaiti ve vasıtalara verecekleri paraların Dev
letçe tekabbül edilmesi ve Devlet masrafları 
meyanjna girmesi ve bu arkadaşların Hû" külfet
ten kurtarılmasını düşünmekteyiz. 

Arkadaşlarım, Sıhhat müdürleri -ve Hükü
met tabiplerinin harcırahları hemen hemen yok 
gibidir. Halbuki hükümet tabibi ile sıhhat mü
dürünün bildiğimiz bir çok vazifeleri vardır. 
Gerek Köy Kanununda, gerek Belediye Kanu
nunda, gerek Sıtma Mücadelesi Kanununda ve 
Hıfzıssıhhai Umumiye Kanununda bu arkadaş
ların murakabe, kontrol ve takibi ieabettiren 
bir çok işleri vardır. Harcırahları olmadığı için 
bu" arkadaşlar köyleri gezememekte ve bu mura
kabe işini görememektedirler. Bilhassa sıtma 
mücadelesi işinde irşat, tenvir, yaptırma gibi 
fiillerin bu arkadaşların huzuriyle olacağına 
kapi bulunduğumuz için Sıhhat Vekâletinin hü
kümet tabibi ve sıhhat müdürlerine bol harcı
rah vererek senede hiç olmazsa muayyen za
manlarda teftiş ve seyahatlerini temin ettirmeyi 
muvafık bulmaktayız. • ' ._ 

Arkadaşlar; arazi ıslahına gelince, Hükü
metçe bataklıkların kurutulmasına büyük him
metler sarf edilmiştir. Bunu memnuniyetle bili
yoruz. Fakat memleketimiz gözönünde tutulur
sa yine bilmemiz lâzımdır ki kurutulan batak
lıklarla kurntulmıyan bataklıklar mukayese edi
lirse kuru tul mıy ani ar yine bir hayli çoktur ve 
yine biliyoruz ki kurutulan bataklıklar daimî 
temizleme tertibatı yapılmadığından bir kaç 
sene sonra tekrar bataklık haline gelmekte ve 
sıtma bakımından büyük zararlar doğmaktadır. 
Sayın Sıhhat Vekili beyanatında bu Jşleri 
Nafia Vekâletiyle iş birliği yaparak yoluna 
koyduğunu ve yapılacağını müjdelediler. Bunu 
memnuniyetle karşılar, kendilerine teşekkür ede
riz. Yalnız bu işin bian evvel yapılmasını ar-
zettiğim gibi kurutulan bataklıkların tekrar 
bataklık haline gelmemesi yolunda iyi ve ye
rinde tedbirler almasının âcil olduğuna kaniiz 
ve Sıhhat Vekilinin en iyi tedbirleri alarak bu 
işi önliyeceğini ümit ediyoruz. Sıtmanın sira
yetinde; en mühim işlerden biri büyük batak
lıklardan ziyade küçük sâyile, izalesi mümkün 
olan küçük su birikintilerini ortadan kaldırmak 
işidir. 

Sıtma Mücadele Kanununda küçük sây mü
kellefiyeti konmuştur. Bir çok yerlerde bu işi 
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I benimsemiş iyi idare adamları $, valiler, kayma

kamlar, nahiye müdürleri vardır ve himmetle-
riyle bu iş görülegelmektedir. Fakat arkadaş
lar itiraf edelim ki yine bir çok yerlerde hiç 
bir teşkilat bu işleri benimsememiştir ve bu 
işleri yapmamaktadır. Su mecralarının kapatıl
ması, küçük su birikintilerinin izalesi bazı ka
nunlarımızla, zamanla da mukayyet olduğu 
halde bunlardan hiç biri yapılmamıştır, 

Grurupumuz küçük sây işinde bilhassa teşki
lât başında bulunan idare adamlarının; vali, 
kaymakam ve nahiye müdürlerinin ve halk 
teşkilâtının daha hassas bulundurulmasını ve 
Sıhhat Vekâletinin bu teşkilât ve idare adam
ları üzerindeki murakabesinin daha tesirli ol
masını lüzumlu görmektedir. Sayın Vekil arka
daşımızdan bu hususun da teminini rica etmek
teyiz. 

Sıtmanın tevessüünde çeltik ekiminin yani 
mevcut kanun ve talimatnameye uymıyarak 
yapılan çeltik zeriyatının ne kadar büyük za-
rarlar yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu işin biran 
evvel tashihi için mevcut kanunu tadilen yeni 
bir kanunun geleceği haberini memnuniyetle 
işitiyoruz. Âcil bir tedbir olarak Sıhhat Vekili 
arkadaşımızın bir çok mıntakalarda kesik su
lamayı menettiğini de memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Fakat vatandaşın hukuku bakı
mından ve sirf çeltik ekimiyle maişetini temin 
eden vatandaşları foruma bakımından bu işi 
yani muaddel kanunu biran evvel Meclise gel
mesini ve Meclisi Âliden çıkmasını zaruri bul
maktayız. Kanunun tadil olunması esas olarak 
kabul edilmiş hattâ Ziraat Vekili dahi bunu 
kabul etmiştir. O hâlde neden bu kanun Mec
lisi Âliye gelmemekte? Sayın Vekil arkadaşı
mızdan rica ediyoruz, bu kanunun bu sene çel
tik ekiminden evvel golemiyeceğini beyan bu
yurdular, hiç olmazsa önümüzdeki sene çeltik 
ekiminden evvel Meclisi Âliye gelmiş ve kamı-
niyet kesbetmiş olsun. 

Sıtma mücadelesinde ilaçlama, büyük arazi 
ıslahatı yapma, bütün bunların yanında, sür
fe ile ve sinekle mücadele yapmak işleri vardır. 
Vaktiyle Sıhhiye Vekâleti sıtma mücadele mm-
takası ilân edilen yerlerde Vekil arkadaşımızın 
da. işaret buyurduğu gibi sürfe ve sinekle mü
cadele işine çok ehemmiyet veriyor ve mümkün 
olanı yaptırıyordu. Bugün dahi bu işlerin kıs
men olsun yapıldığını biliyorum ve buna kani
im. Fakat arkadaşlar memlekette bilhassa sürfe 
mücadelesinde kullanılması icabeden mazotun 
tedariki mümkün olmıyorsa Sıhhat Vekâletimin 
ilgili Devlet teşkilâtiyle görüşerek, anlaşarak, 
iş birliği yaparak mevcut mazotlardan mühim 
kısmının sürfe mücadelesi işine ayrılmasını 
lüzumlu görüyoruz. 

Harpten evvel anofel sürfesi mücadelesinde 
I parisyeşili denen bir ilâç kullanılırdı. Bugün 
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harp dolayısiyle bunun memlekete getirileme-
diği anlaşılıyor. Fakat Sıhhiye.Vekilinden tek
rar rica ediyorum anofel mücadelesinde kul
landığımız parisyeşili ilâcını #temine çalışsın
lar ve arzettiğim gibi her türlü çareye başvur
sunlar ve bu ilâcı temin etsinler. 

İlâç vaziyeti : Arkadaşlar; harp vaziyeti dola
yısiyle memlekette hakikaten bir sıtma ilâcı kıt
lığı vardır. Bu böyle olmakla beraber vatandaşın 

hayatı ve sıhhati pahasına en şeni, en kötü kelime
lerle tavsif edilecek bir sürü hainler zaten az olan 
bu ilâcı satmakta, çalmakta; hattâ kaçırmakta
dırlar. Sualimde Sayın Sıhhat Vekilinden bu 
vakalar hakkında rakama müstenit bilgiler iste
dim. Vekil arkadaşımız yer zikrederek vakaları 
tesbit ettiler. Gönül temenni eder ki, bu vaka
lar çok az olsun. Fakat arkadaşlar işitiyorum 
ki ilâç sahtekârlığı, ilâç hırsızlığı pek de işit
tiğimiz kadar az değilir. Sıhhat Vekâletinin 
ilgili teşilâtla bu mevzu üzerinde iş birliği yapa
rak bu gibi hainleri eri kuvvetli cezaya mâruz tut
ması için tedbirler almasını zaruri görmekteyiz. 
Ve bunu Sıhhat Vekilinden rica ediyoruz. 

Kinin ve atebrinin reçete ile verilmesi sua
limize Sayın Vekil arkadaşımız bizi ikna edici 
cevap verdiler. Fakat arkadaşlar,. yapılan 
emir ve tamimlere rağmen tabibe müracaatta, 
tabibin reçete yazması paralı bir iş olduğu için 
hekime müracaat ederken halk bu emirlerden, 
haberi olmadığından müşkülâta mâruz kalmak
tadırlar. 

Sıhhat Vekâletinden ricamız bu iş üze
rindeki hassasiyetlerini daha artırsın ve halkın 
bileceği öğreneceği şekilde bu işin yayılmasını 
ve alâkadarlara daha şiddetli emirler verilme
sini temin etsin. Arkadaşlar madam ki,, harp 
senelerindeyiz. İlâcımız yoktur. Acaba bu 
memlekette bir sıtma ilâcı bulunamaz mı, ateb-

rin kabilinden olsun bir ilâç yapılamaz mı? 
Grupumuz bu işi üzerinde ehemmiyetle durul
ması icabeden bir mevzu olarak telâkki etti. Bu 
işi Sıhhat Vekâletinin tetkikine «arzederiz. 

Cibinlik meselesi; Sıhhat Vekili arkadaşımız, 
köylere kadar cibinlik bezler tevzi edildiğini 
beyan buyurdular. Buna sevindik. Yalnız arka
daşlarım, haJkın bu işe iyice alıştınlması ve 
halk arasında cibinliğin tamimi esaslı işlerden 
biridir. Binaenaleyh, Sıhhat Vekâletinin, cibin
liğin tamimi ve tevzi edilen bezlerin israf edil
memesi üzerinde yeni tedbirler almasını lüzum
lu görmekteyiz. 

Netice olarak arkadaşlarım, şunu arz ve 
ifade etmek isterim ki : Millî seferberlik şeklin
de' bir mücadele ile kökü kazınacak bir âfet ha
line gelen sıtma üzerinde Devletçe ve milletçe 
topyekûn seferberlik yapılması zarureti vardır. 
Bu mey anda bu seferberlikten evvel askerî gar
nizonların bulundukları yerlerde sıtma mücade
le teşkilâtı ile iş birliği yaparak çalışmalarını 
faydalı görürüz. Bu garnizonların kısmen ça
lıştıklarına vâkıfız. Fakat işin hepsine teşmilini 
zaruri görüyoruz. Hattâ sıtma mücadele teşki
lâtında mükellefiyet ilânı ile serbest hekimler
den de bu işlerde istifade edilmesini, Sıhhiye 
Vekâletinin tetkikma arzediyoruz. 

Acilen alınmasını teklif ettiğimiz tedbirler
le memlekette sıtma mazarratının mühim dere
cede önüne geçileceğine kaniiz. Sıhhiye Vekâle
tinin yakın bir zamanda ve sıtma mevsiminden 
evvel bütün hassasiyetini göstererek halk ve be
lediye teşkilâtiyle de iş birliği yapmasını ve bu
günkü çalışmaların üstünde bir çalışma ile sıt
mayı önlemesini istiyoruz. 

Bunu yapacağını ümit ederek mesaisinde Ve
kile muvaffakiyetler dileriz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Giresun Mebusu tsmaü Sabuncu'nun, 
Kazanç Vergisi Kanununun 3840 sayılı kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe- Encümenleri mazbataları 
(2/8) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyprum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 22 mart 1934 tarih ve 2395 

[1] 21 sayılı basmayazî zaptın sonundadır. 

sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Siyasi partilerin, hususi kanunlarla teşek
kül etmiş umumî müesseselerin ve umumî men
faatlere hadim veya meslekî cemiyetlerin duhu
liye ve aidatı ve bunlara yapılan*teberrular ve 
müsamereleri hasılatı; 

REİS —• Madde hakkında mütalâa varmı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Eamiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - r Aynı kanunun 3.840 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 13 ncü maddesinin ikin
ci bendinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: " 

Siyasi partilere ve umumî menfaatlere ha
dim cemiyetlere makbuz mukabilinde yapılan 
ianeve teberrular; 
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REİS — Madde hakkında mütalâa varmı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
E'amiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekil
leri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut-
cu'nun, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olmı ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları (2/26) [1] • • 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Esasen bir mad
delik bir kanun olduğu için heyeti umumiyesi 
de bir madde oluyor. Binaenaleyh mâruzâtımı 
burada ifade edeceğim. (İşitmiyoruz sesleri). 

Bundan evvel mevcut kanuna nazaran ve
raset ve intikal vergileri belediyeler ve köy
lerle umumî menfaatlere hadim cemiyetlere 
herhangi bir tarzda bedelsiz ve ivazsız vâki in-
t ikaleri vergiden muaf tutmuştur. Şimdi Faik 
Ahmed Barutçu arkadaşımızın teklif ettiği şey 
siyasi partilere de intikâl edecek şeylerin vera
set ve intikal vergisinden muaf olmasıdır. Ge
rek kendisinin, gerekse Maliye ve Bütçe Encü
menlerinin esbabı mucibelerinde Halk Partisinin 
bilhassa halkevleri teşkilatını haiz olması ve 
bun'arm kültür ve âmme hizmeti itibariyle ça
lışmakta bulunmaları itibariyle asıl kanunda 
mevcut esasları ihtiva ettik1 erinden bu vergiden 
muaf olmaları istihdaf ediliyor. 

Hakikaten doğru ve yerinde bir tekliftir. 
Amma arkadaşlar, esbabı mucibede muafiyetin 
halkevlerini haiz olması itibariyle serdedilmiş-
ken asıl kanunun metninde bu tamamen bırakı : 
larak yalnız siyasi partilere teşmil edilmesini ben 
kanun tedvini bakımından doğru bulmadım. Bi
naenaleyh hiç değilse meselâ yarın bugünkü 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre ikinci bir 
parti teşekkülüne imkân yoktur, yarın teşekkül 
etse o zaman kanundaki esbabı mucibe ortadan 
kalkmış olur. Onun için benim Heyeti muhtere-
meden iki temennim var, tasvip Heyeti Celile-
nindîr. Diyorum ki , siyasi partilöre vâki umumî 
intikaHer yerine halkevlerinin ve halkodaları
nın bağlı bulunduğu siyasi partilere yapılacak 

[1] 22 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

I umumî intikaller şeklinde olmalıdır. Birinci tek
lifim budur. İkincisi doğrulan doğruya siyasi 
partiler yerine halkevlerine ve halkodalarma 
vâki intikaller demektir. Bunlar şahsiyeti hük-
miyeyi haiz olmadıkları için mal teferruğ ede
mezler deniliyor ve bu vâkidir. Ancak beş ya
şında bir çocuğa bir mal teberru edilir veya 
başka suretle intikal eder. Böyle bir va
ziyet hâsıl olsa kendisi bizatihi intikal 
hakkını haiz olmadığından dolayı üzerin
de intikal yapılamaz mı? onun vasisi vardır, 
velisi vardır, onlar vasıtasiyle intikal eder. 
İntikal-edemez mi? Onun bir vâsisi vardır, ve
layetini haiz olan birisi vardır. Bu bakımdan 
intikal eder. Biz bu kanunda halkevleri ve halk
odaları dersek, şahsiyeti hükmiyeyi haiz olma
makla beraber mademki Halk Partisi onun va
sisi ve velisidir,onun namına intikal yapılabilir. 
Belki hukukçularımız bunu daha iyi tebarüz et
tirirler. Bu caiz değilse birinci teklifim gibi 
halkevleri ve halkodalarma bağlı bulundukları 

siyasi partilere umumî intikal demek suretiyle 
esas maksada daha uygun bir formül tesis et
menin yerinde olduğu kanaatmdayım. 

F. A. BARUTÇU ( Trabzon ) — Efendim; 
gerek bundan evvel kabul buyurduğunuz İs
mail Sabuncu arkadaşımızın- teklifi, gerek ben
denizin bu defa müzakere edilmekte bulunan 
kanuni teklifim aynı mevzua taallûk etmekte

dir. Teklifimiz esasen prensibi kanunlarımızda 
mevcut olan bir hükmün noksanlarını tamamla
mağı istihdaf ediyor. Kazanç Kanununda şöy
le bir hüküm vardır. Üçüncü maddesinde denili
yor ki «Siyasi partilere vâki teberrular vergiden 
müstesnadır», duhuliye gibi, aidat gibi, müsame-
re hasılatı gibi . . . . Siyasi partilere yapılacak 
olan teberrular vergiden müstesnadır diye Ka
zanç Kanununda bir hüküm vardır. Yalnız si
yasi partiler değil, kanunla teşekkül etmiş diğer 
umumî müesseseler ve meslekî cemiyetlerde de 
böyledir. 

Bunda maksat malûm: Hem siyasi partilere 
hem de bu kabil cemiyetlere vâki olabilecek te-
barruları teshil etmek istiyor kanun. Hem de 
bu kabîl teberrulann tamamen mahalline tahsi
sine imkân vermek istiyor. Bu bakımdan hem 
teberru yapan kimsenin vergiden istisna edil
mesi ve hem de kendisine teberru yapılan kim
senin bu paradan vergi vermemesi istenilen 
maksada uygundur. Halbuki kanunun diğer 
bazı hükümlerinin boş kalmış olduğundan ve tat-

1 bikatta bu iki istisnainin cereyanına imkân bu
lamadığımızdan Sabuncu arkadaşımız birinci 
boşluğun doldurulmasını istihdaf eder bir teklifi 
kanunide bulunuyor. Bendeniz de ikinci kısım 
boşluğu istihdaf eden bir kanun teklifinde bu
lunuyorum. Sabuncu arkadaşımızın teklifine 
nazaran teberru eden kimsenin verdiği para ka-

I nunun . 13 ncü maddesi mucibince masraf 
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kabul edilerek teberru eden zat ayrıca 
bu teberrudan dolayı vergi vermiyecektir. 
Yani istisnai hükmünün bir neticesi olmak üze
re bu teberru vergiye tabi olmıyacaktır. Sa
buncu arkadaşımızın teklifi Meclisi Âlice ka
bul edilmekle bu boşluk doldurulmaktadır. 
Şimdi kalıyor kendisine teberru edilmiş olan 
müessese ve teşekkül. Onun da vergi vermemesi 
lâzımdır. Çünkü prensip olarak ortada bulunan 
Kazanç Vergisi Kanunundaki hükme göre ya
pılan teberrular verigden müstesnadır. Vergi
den müstesnadır amma Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununa nazaran ivazsız vetbedelsiz ya
pılan bütün intikaller vergiye tabi tutulduğu 
için kazanç vergisindeki bu istisna hükmünü Ve
raset Kanununda tamamlamıyacak olursak o 
vakit partilere vâki olan teberrular bu Veraset 
ve İntikal Kanunu hükümlerine göre vergiye 
tabi olması lâzımgeliyor. 

işte bendenizin teklifim bu boşluğu doldur
maktır. ki, Veraset ve intikal Kanununda Ka
zanç Vergisi Kanunu ile mütenazır olmak 
üzere siyasi partilere vâki olan intikalin ver
giden istisnası kabul edilirse, vazedilen, esasen 
mevzu olan bir prensibin noksanları tamamlan
mış olacaktır. Bu boşluğu ne sebeple hissettik? 
Bu boşluğu mucip sebepler lâyihasında da arzet-* 
miş olduğumuz veçhile halkevlerine yapılmak is
tenen teberrular dolayısiyle hissettik. Baktık kj 
hakikaten teberru yapılmak isteniyor amma hem 
teber»! yapmak isteyenin o yüzden vergi ver
mesi hem de teberruu kabul edenin Veraset ve 
intikal Kanunu dolayısiyle ontin da vergi ver
mesi lâzım erelecek. Mademki halkevlerine ya
pılmak istenilen teberrular dolayısiyle bu boş
luk kendini hissettirmiştir o halde Abdurrah-
man Naci arkadaşımızın hatırına geldiği veç
hile sizin de hatırınıza gelmedi mi ki sadece 
bnnn halkevleri için isteseniz? Efendim halkev
lerinin ayrı bir şahsiyeti yoktur. Halkevleri 
Cumhuriyet-Halk Partisi mefhumunda dahildir. . 
Halk Partisme teberru yapıldığı takdirde halk
evlerine yapılmış olan teberrular o mefhum 
dahilinde ayni suretle vergiden müstesna olur. 

Halkevlerinin; ayrı bir şahsiyet olmadığı 
için. halkevleri namına yanılmış teberrular! 

* vergiden istisna için bir hüküm derpiş etmiye-
rek, umumiyete gitmek istedik. Çünkü bir de
fa yalnız halkevlerine değil, Partiye de teber
ru olabilir. Bizim Partimiz memleket ölçüsün
de âmme hizmetleri deruhde'etmiş bir Partidir. 
Bizim Partimiz halkevleri gibi kültür kolları 
vasıtasiyle, kültür ve sosyal yardım sahasında 
hizmetler deruhde etmiş mevkide olduğu için 
Partiye vâki olacak olan teberrularm da vergi-

' den istisnasını temin sadedinde umumî tâbir, 
kullanma cihetini tercih ettik. Pek iyi buyur
dukları gibi niçin C. H. Partisi demiyorsunuz da 

siyasi partiler diyorsunuz? Onun da sebebini 
arzedeyim. 

Arkadaşlar; biz bir defa yeni bir prensip va
zetmek üzere huzurunuza gelmiş değiliz. Biz 
esasen mevzuatımızda kabul edilmiş bir prensi
bin noksan taraflarının ikmali için'huzuru âli
nize gelmiş bulunuyoruz. Bizim mevzuatımız
da bu kabul edilmiştir. Kazanç Vergisi Kanu
nunun üçüncü maddesinde bu hüküm, vardır. 

. « Siyasi partilere vâki teberrular vergiden müs
tesnadır. ». Biz bu hükmün noksan taraflarının 

ikmali için huzurunuza gelmiş bulunuyoruz bir, 
ikincisi, kanunlarımızdaki ahengi, vahdeti, tena
zuru temin maksadiyle huzurunuza bu şekilde 
« siyasi partiler » için vergiden müstesnadır. 
hükmünün ikmalini huzuru âlinize getirmiş bu
lunuyoruz ve nihayet bu' vergi mevzuudur. Ge
rek tahmil edilen vergiler ve gerekse istisna edi
len vergilerde umumiyet kaidesinin daima göz-
önünde bulundurulması lâzımgeldiği için reji
mimizin icabı olmak üzere umumî prensiplere 
ve vergilerde nazara alınması lâzımgelen ilmî 
kaidelere umumiyet kaidesine bağlı kalınarak 
teklifimizi yapmış bulunuyoruz. Tatbikat bakı
mından da arkadaşımızın arzulariyle bu şekil 
arasında bir ayrılık ve gayrılık varit, olmıya-
cağı ve bir mahzurun da olamıyacagı şüphesiz
dir. 

Bugün memleketimizde ikinci bir parti yok
tur. Arkadaşımız buyurdular ki, ikinci bir parti 
teşkili imkânı yoktur, Efendim; bugün memleke
timizde bütün millet Halk Partisi umdeleri et
rafında toplandığı için ikinci bir Parti yoktur. 
ikinci bir Parti olamaz mı? Bütün millet Par
timiz etrafında toplandığı için hayır. Amma 
kanun tanzim edilirken yalnız vakıalar değil 
daima prensipler gözöriünde tutulur. Biz umumi
yet kaidesini gözönünde bulundurarak arzet-' 
tiğim gibi esasen mevcut' bulunan ve Meclisi 
Âlice evvelce kabul edilmiş olan prensibin nok
sanlarını tamamlamayı istihdaf ederek o yolda 

- bir kanun ihzar ederek huzuru âlinize getirmiş 
bulunuyoruz. ' 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, sayın 
arkadaşımız mevcut bir hâdisenin itmamından 
bahis buyurdular. Zaten siyasi partilere vâ.kı 
teberruat kazanç vergisinden muaftır. Sabuncu 
arkadaşımız, teberru edenlerin de ayrıca vergi
den muafiyetini temin için bir kanun lâyihası 
teklif ettiler. Veraset ve intikal vergilerine de 
teşmil olundu buyuruyorlar, arkadaşlar ka
zanç, veraset ve intikal vergileri, parti mevzuu-
bahis olumca, bir kazanç müessesesi değil, siyasi 
bir Parti olduğundan vergiden muaf olabilir. 

Çünkü kazanç vergisiyle mükellef olanlar 
kazanç kasdiyle teşekkül etmiş olan müesseseler
dir. Kazanç kasdiyle teessüs etmiyen müessese
lere kazanç vergisi yüklemek caiz değildir. 
Fakat veraset ve intikal vergisinin kazançla bir 
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alâkası yoktur. Birinden diğerine intikal eder
ken, Devlet burada kendisine bir hisse çıkar
maktadır. Ancak veraset ve intikal vergisini 
âmme riıenfaatma hizmet eden müesseselerden 
hariç tutmuşuz. Madamki halkevlerini de bu 
meyanda addediyoruz, onu da veraset ve intikal 
vergisinden muaf tutmak yerinde olur. Ancak 
siyasi fırkalardan âmme hizmetine kendilerini 
tahsis çtmiyenlerini veraset ve .intikal vergisin
den muaf tutamayız. Yarın siyasi bir fırka te
şekkül etse âmme hizmetiyle meşgul olmasa, onu 
neden veraset ve intikal vergisinden muaf tu- , 

talim? Bence bu vergi kazanç vergisiyle mu
kayese edilemez. Ticaret kasdiyle teessüs,, .etmiş 
müesseseler.değildir. Elbette Kazanç Kanunun
dan muaf olması lâzımdır. Amma veraset ve in-, 
tikal vergilerinden değiL 

F. A. BARUTÇU ( Trabzon ) .—. Efendim, 
Abdurrahman Naci arkadaşım iki noktayı yek
diğerine karıştırıyorlar, gibi geliyor bendenize. 
Kazanç vergisinden muaftır amma Veraset ve* 
intikal Vergisi Kanunundan istisnası doğru de
ğildir, buyurdular. A iki gözüm efendim; te-
berrular kazanç vergisi hükümlerine esasen ta
bi değildir. Neden ? Şundan dolayı; teberruun 
menşei esasen ne sây dır, ne sermayedir. Bu 
sadece bir tarafın bağışlamasıdır. Binaenaleyh 
Kazanç Vergisi Kanununda böyle .hüküm var
dır, kâfidir demek bir neticei ameliye temin et
mez. Şimdi, eğer siyasi partilere vâki olan te
berrulara! vergiden istisnası prensibi mahfuz 
tutulacaksa o zaman Veraset ve intikal Vergi
si Kanununda buna mütenazır olmak üzere bu 
hükmün derpiş edilmesine lüzum vardır. Aksi 
"takdirde siyasi partilere vâki olacak teberrular 
vergiden istisna edilmemiş olur. işte mahza bu 
boşluğu doldurmak için bu teklifi yapıyoruz. 

ikincisi; buyurdular ki yarın başka bir 
parti teşekkül ederse ve o parti de âmme hizme
ti deruhte etmiyen bir siyasi parti olursa o da 
vergiden istisna edilecek midir? 

Biz esbabı mucibede dermeyan etmiş oldu
ğumuz veçhile siyasi partilerin lehinde istemiş 
olduğumuz bu istisna hükmündeki maksadımız 
aynı zamanda memnuiyet kaydını ve prensibini 
ihlâl etmemektir. Eğer bu kanun hükmünden 
istifade etmesi asla caiz olmıyacak bir kuru par
ti kurulacak olursa bu kanundan istifade etme
mesi lâzımgeleceği noktai nazarın racih bir mü
talâa olmak üzere kendisini gösterirse o zaman 
mevcut hükmün üzerinde durmak haklarını Mec
lisi Âli daima haizdir. Fakat bugünkü mevzuat
taki hükmün istihdaf ettiği maksatlara naza
ran umumiyet kaydını muhafaza etmemekte 
bir fayda mülâhaza edilemez. Aynı hedefe biz 
bütün bu prensipleri ihlâl etmeksizin varmak 
yolu vardır. Bir de bu prensipl-eri nazarı itiba-
re almaksızın varmak yolu vardır. Hangisi doğ
rudur? Sonra tatbikatta hiç bir farkı yoktur. 
Çünkü tatbikatta yalnız C. H. Partisi vardır. 
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Başka bir parti yoktur. Bunun takdiri Heyeti 
Umumiyeye aittir. 

N. S. SILAN (Tunceli) — Müsaade buyu
rursanız Bütçe Encümenini dinliyelim. 

A. N. DEMlRAĞ (Sivas) — Efendim, pek 
kısa ifade edeceğim, buyurdular ki şayet ikinci 
parti teşekkül ederse kanun elimizde değil mil 
değiştiririz. Yeniden teşkil edilecek bir siyasi 
partiyi bundan istisna edersek ve bu şekilde bir 
kanun tedvin edersek, her halde yerinde bir 
şey olmaz. Sonra bu siyasi partilere yapılan 
teberrular vergiden muaftır dediler, kazanç 
vergisinden muaftır, yoksa herhangi bir vergi
den muaf değildir. Meselâ Sümerbank'a bir 
teberruda bulunulsa kazanç vergisinden muaf 
olabilir mi? Bu, hayır müesseselerine, âmme 
müesseselerine vâki olacak teberrular içindir. 

Faik Barutçu arkadaşımın ve benim izahla
rım Heyeti Umumiyeyi zannederim kâfi derece
de tenvir etmiştir. Rey Heyeti Celilenizindir. 

N. S. SILAN (Tunceli) — Bütçe Encümeni
ni dinliyelim. 

P. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim ben
deniz bir noktada tereddüt ettim, Sayın Maliye 
Vekilinin de mütalâasını almak isterim. 

Siyasi partilere vâki umumî intikaller deni
yor. Şimdi acaba tatbikatta Maliye . teşkilâ
tımız buna, halkevlerine vâki olan teberruları 
dahil etmek hususunda hiç tereddüde düşmiye^-
çekler midir? Çünkü «siyasi partilere vâki 
umumî intikaller» denildiği zaman, halkeyine 
yapılmış l)ir intikalin dahi Partiye yapılmış • 
addedilerek, bu suretle doğrudan doğruya bu 
intikal muamelesi bu kanun hükümlerinden is
tifade edebilecek midir? Yoksa herhangi bir 
yerde, bu siyasi bir partiye yapılmış bir teber-
rudur, halkevi ise siyasi partiye dahil değildir 
gibi bir tereddüde mahal oabilir mi? Tatbikatta 
böyle bir şey zuhur edebilir. Yarın yeni bir ka
nun yapmak veyahut tefsir çıkarmak mecburi
yetinde kalabiliriz. Bunları önlemek için Sa-~ 
yın Maliye Vekilimizin de burada fikirlerini. 
izah buyurmalarını rica ediyorum.. 

BÜTÇE E. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) — 
Yüksek huzurunuzda şimdi münakaşa edilen 
mesele Bütçe Encümeninde de mevzuubahis 
oldu. Encümenin ekseriyeti kanunun tedvini 
bakımından ve bilhassa şimdi burada, mevzuu
bahis olduğu gibi, verginin en esaslı kaidelerin
den olan umumiyet kaidesine şeklen riayet ba
kımından bu sivaısi partiler formülünü tercih 
ettik. Takdir Yüksek Heyetindir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, 
müsaade buyurunuz; Mazbata Muharririnin de 
fikrini anlamak isterim. Yani tatbikatta; bu 
halkevine ben şu binayı teberru ediyorum ya
hut vasiyet yapıyorum. Bunu, Cumhuriyet Halk 
Partisine bu teberru yapılmış gibi addederek, 
bu vergiden istisna edecekler mi? Bunu anla-
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inak istiyorum. Bilmem maksadımı arzedebil-
dim mi? 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Efen
dim, aynı suali bendenize de tevcih buyurdular, 
Encümene de. Bilmem hangimiz cevap vere
ceğiz. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Maliye Veki
linin de fikrini öğrenmek isterim. 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) .— Halk
evleri partimizin bir kültür müessesesi olması 
itibariyle (Kürsüye sesleri) Efendim; halkev
leri partimizin bir kültür müessesesi olması iti
bariyle, oraya vukubulacak teberruun, yani 
halkevine vukubulan bir teberruun Partiye 
aidiyetinde tereddüt edilmiyecektir. Yani böyle 
bir hâdisede muafiyetten istifade edecek ve 
maliye de tereddütte bulunmıyacaktır. 

N. S, SILAN (Tunceli) — Mesele sarihtir. 
(Mesele yok sesleri). 

1. EKER (Çorum). — Efendim, Encümenin 
bu şekil hakkındaki noktai nazarını Mazbata 
Muharriri arkadaşımız izah ettiler. Maliye' Ve
kili' arkadaşım da, tereddüt edilmiyecej|i hak
kındaki izahlarını zapta geçirdiler. Fakat Fe
ridun Fikri arkadaşımızın tatmin edilmediğini 
anladığım için tatmin etmek maksadiyle bir 
cümle söylemeğe geldim. Siyasi Parti, bugün 
mevcut olan Cumhuriyet Halk Partisidir. 
Binaenaleyh müteberriin hukuki muhatabı 
siyasi partidir. Binaenaleyh siyasi partiye teber
ru edilecek. Siyasi partinin kendi kolu olan 
halkevine parti verir. Yani hukuki şahsiyet si
yasi partidir, teberruu o alacaktır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Müsaade bu
yurun. Sayın îsmet Eker bendenizi tatmin için 
kürsüye çıktı amma, aflarını dilerim; bendeniz 
tekrar kürsüye çıkmak ihtiyacını duydum. De
diler ki ; teberruu siyasi partiye yaparlar; parti 

•* de halkevine verir. Buna diyeceğim yok. Fakat 
bir adam tasavvur ediniz ki evini halkevine 
bırakıyor. # 

M. M. KANSÜ (Çoruh) — Maliye Vekili ce
vap verdi. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Maliye Ve
kilinin cevabı kâfidir. Doğrudan doğruya yapı
lan teberru da bu kanundan istifade edecektir. 

BÜTÇE En. R. 1. EKER (Çorum) — Arka
daşlar, meseleyi vazıhan ve kanaatbahş olarak 
görüşelim. Hedefde birleşiyoruz, maksatta biriz. 
Halkevleri ve halkodaları şahsiyeti hukukiyeyi 
haiz olmadığı için menkul ve gayrimenkul hiç 

• bir şeyi hukukan tekabbül edemezler. Yani kendi 
namına hukukan tekabbül edemez. Binaenaleyh 
halkevleri ve odaları bağlı bulunduğu siyasi 
parti ancak müteberriin muhatabı olabilir. Halk
evleri siyasi partiye bağlı bulunduğu için ancak 
o kül içinde mevcudiyeti olan bir cüzü'dür. Bi
naenaleyh halkevine teberru ediyorum diye, 
meselâ halkevine ve halkodasma bir bina, ma

kine veya mefruşat verilse Halk Partisi ancak 
onu tekabbül edip verecektir. Yani Halk Partisi 
tavassut edip verecektir, bu bakımdan kanunun 
tatbikmda Bütçe Encümeni hiç tereddüt etme
mektedir. 

F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, 
bu noktada çıkan, izhar buyurulan tereddüdü 
izale için tekrar söz aldım. Arkadaşlar halkev
lerinin, halkodalarinın şahsiyeti hükmiyeleri 
yoktur. Binaenaleyh ortada bir şahsiyet mevcut 
olduğu için de halkevlerinin bir şahsiyeti hük-
miyesi olmadığı için emvali . gayrimenkule te-
ferruğ edemez, tasarruf edemez. Sadece Cumhu
riyet Halk Partisi Nizamnamesi mucibince Part i 
emvali gayrimenkule tasarrufuna salâhiyettar-
dır. Binaenaleyh, bugünkü tatbikatı arzediyo-
rum. Bugün. halkevlerinden birisine bir gayri
menkul teberru vâki olsa o halkevi bu teberruu 
kabul edemez. Bu teberru Genel Sekreterlik na
mına kabul edilmektedir. Yani Genel Sekreter
lik, bir vekâletname gönderir ve Genel Sekreter
lik namına teferruğ edilir. Yoksa halkevlerinin 
şahsiyeti hükmiyesi yoktur. Arzedebildim, mi? 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS— Demirağ'm takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbap dolayısiyle 
MADDE 1. — 797 sayılı ve 3 Nisan 1926 ta

rihli Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

10 - Halkevleri ve odalarının bağlı bulun
dukları siyasi partilere vâki umum intikaller. 

Sivas Mebusu 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar... Almıyanlar,.. Nazarı itibâra 
alınmadı. 

REİS — Efendim; maddelerin müzakeresine 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1830 sa
yılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3 nisan 1926 tarihli ve 797 sa
yılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

10 — Siyasi partilere vâki umum intikaller. 
M. KARAAĞAÇ (İsparta) Efendim, tak

rir bir tadilnamedir. Şimdi, yani maddeden son
ra reye konacaktı. 

REİS — Reye koyduk, nazarı itibara alın
madı. 
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Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihiden 

mer'idir. 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 

Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye Vekilleri 

İMÂ ö : 1 
memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Bugünkü müzakeremiz bitmiştir. Cuma gü

nü için ruzname tanzim edilmediğinden pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

Kapanına saati: 16,30 

!>&<* 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 21 
Giresun Mebusu İsmail Sabuncu'nun, Kazanç Vergisi 
Kanununun 3840 sayılı kanunla muaddel 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (2/8) 

V ' ' , : ; ' '•' .* Ankara : 4. V. 1943 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Katma 

Halkevlerine yapılan iane ve teberrularm kazanç vergisinden istisnası hakkında tarafımdan 
teklif olunan kantin lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Muktezasmm ifasına yüksek emirlerini derin saygılarımla arzederim. 
Giresun mebusu 

/ . Sabuncu 

Mucip sebepler. 

Kazanç Vergisi Kanunu, beyanname usuliyle vergiye tabi mükelleflerin verdikleri iane ve 
teberrulardan yalnız umumî menfaatlere hadim cemiyetlere verildiği bunların makbuz ile tevsik 
olunanları, mükelleflerin kâr ve zarar hesaplarında zarar kaydetmelerine cevaz vermektedir. Mü
kelleflerin kazançlarından bir kısmını iane ve teberru namı altında vergiden gizlemesine 
meydan bırakmamak maksadiyle bu nam altında zarar kaydedilecek paraları, kanunun tahdit 
etmesi ve bunu umumî menfatlere hadim cemiyetler gjbi Devletin sıkı murakabesi altında bulunan 
cemiyetlere verilen ianelere hasreylemesi yerinde bir tedbirdir. Ancak gayelerinin yüksekliği ve 
memleket ölçüşündeki şümul ve ehemmiyeti der kâr olan Halkevlerine yapılan teberrulann ka
zanç vergisi tarhiyatmda, masraf meyanında kabul edilmemiş olması, halkımızı ve ticari müesse
selerimizi, bu vatan hadimi yüksek müesseseye karşı yaptikları nakdî yardımlardan kazanç ver
gisi ödemek vaziyetinde bırakmakta ve bu da Halkevlerine karşı yapılmak istenen nakdî yar
dımları ehemmiyetli surette azaltmaktadır. Halkevlerine makbuz mukabilinde yapılacak yardım
ların umumî menfaatlere hadim cemiyetlere yapılanlardan hiç bir farkı mevcut olmadığı ve bu 
yoldan vergi kaçırılması ihtimali de bulunmadığı cihetle bu yardımların dahi umumî menfaatlere 
yapılanlar gibi Halkevlerinin makbuziyle tevsik edilmek şartiyle safi kazancın hesabında zarar 
kaydolunabilmesinin temini için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır, 
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İktisat Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Esas No. 2/8 
Karar No. 11 

20. V ,1943 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3840 
numaralı kanunla muaddel 13 ncü maddesinin 
ikinci bendinin (D) fıkrasının değiştirilmesi su
retiyle Halkevlerine makbuz mukabilinde veri
len iane ve teberrulerin kazanç vergisi matrahın
dan tenzilini teinin için Giresun Mebusu İsmail 
Sabuncu tarafından yapılan ve Encümenimize 
havale buyuru]muş olan kanun teklifi tetkik ve 
müzakere olundu. 

Encümende Maliye Vekâleti namına hazır 
bulunan mümessil tarafından teklifin Hükümet
çe de şayanı kabul olduğu yolundaki beyanatı 
dinlendi. 

Halkevlerinin ifa etmekte oldukları içtimai 
vazifelerin memleket şümul mahiyeti itibariyle 
umumî menfaatlere hâkim cemiyetlere yapılan 
yardımlar için Kazanç Vergisi Kanununda ka
bul edilmiş bulunan esastan Halkevlerinin de 
istifade' ettirilmesi Encümenimizçe de muvafık 

görüldü ve teklif olunan değişiklik aynen kabul 
edildi. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek İteisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Afyon K. 
B. Türker 

Giresun 
N. Üsten 
İstanbul 

A. İL Denizmen 
Kırşehir 

Ş. Tor gut 
Manisa 

Dr. II. Sarkan 
Ordu 

,]/. Yamnlny 

M. M. 
Çankırı 
A. İnan 
Ankara 

M. Kayaoğlu 
İçel 

S. Tugay 
İstanbul 
F. Hamal 
Konya 

H. Dikmen 
Niğde 

Dr. K. F. T alay 

ıh 

Kâtip 
Ankara 

II. 0. Bekata 
Eskişehir 
E. Sazak 
İstanbul 

C. E. Arseven 
Kırşehir 

F. Çooanoğlu 
Kütahya 

S. Kut man 
Ordu 

Ş. Akyazı, 
Trabzon 
T. Göksel 

Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/8 
Karar No. 8 

3 . VI . 1943 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3840 
sayılı kanunla tadil edilmiş olan 13 ncü maddesi
nin ikinci bendinin (D) fıkrasında değişiklik 
yapılması hakkında Giresun Mebusu İsmail Sa
buncu tarafından hazırlanan kanun teklifi ile 
mucip sebepleri ve İktisat Encümeni mazbatası 
Encümenimizçe Maliye Vekâleti mümessilinin 
de huzuriyle müzakere olundu. 

Kazanç Vergisi kanununun, beyannameye-ta
bi mükelleflerin verdikleri iane ve teberrular-
dan yalnız umumî menfaate hadim cemiyetlere 
verilmiş olanlarını vergi matrahından hariç tut

makta olması ve Halkevlerine yapılan iane ve 
teberrulaın ise mükellefin kazancından ve bina
enaleyh vergi matrahından tenzil edilmemekte 
obuası ve bu yüzden Halkevlerine yapılmak is
tenen yardımların ehemmiyetli surette azal
makta olması kanun teklifini icabettiren sebep
ler olarak gösterilmektedir. 

Filhakika hizmetlerinin memleket ölçüsün-
deki ehemmiyeti herkesçe malûm bulunan Halk
evlerine yapılan iane ve teberrularla umumî 
menfaata hadim cemiyetlere yapılan iane ve 
teberrularm Kazanç Vergisi Kanununda aynı 

( S. Sayısı : 21) 
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hârkme tâbi bulunmaması için mâkul bir sebep 
ileri sürülemiyeceğine ve Halkevlerine yapılmak 
isteneö- yardımların çoğalması arzuya şayan ol
duğunag£re teklif olunan derişiklik aynen ka
bulöluiimuş ve havalesi mucibince Bütçe Encü
menine tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 
Maliye En. Beisi M. M. Kâtip 

İBfctfnbiü Aydın Tökad 
A, Bayındır A, Menderes C, Kovalı 

Halkevlerine yapılan iane ve teberruların 
kazanç vergisinden istisnası hakkında Giresun 
Mebusu İsmail Sabuncu tarafından hazırlanıp 
Yüksek Reisliğe sunulan kanun teklifi Encüme
nimize tevdi Duyurulmakla İktisat ve Maliye 
Encümenleri mazbatal ariyle birlikte ve Maliye 
Vekâleti adma Vasıtasız Vergiler Umum Mü
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3840 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan 13 ncü madde
sinin 2 nci bendinin D fıkrasında, beyanname 
usuliyle vergiye tabi mükelleflerin safi kazanç
larının tâyininde, umumî menfaatlere hadim 
cemiyetlere verdikleri iane ve teberruların mas
raf meyanında gösterilmesi kabul edilmiş olduğu 
halde, gayelerinin yüksekliği ve memleket ölçü-
sündeki şümul ve ehemmiyeti derkâr olan Halk
evlerine yapılan teberruların masraf kaydedil
mesi kabul edilmediğinden dolayı halkımızın ve 
ticari müesseselerimizin Halkevlerine yapmak 
istedikleri teberrulardan kazanç vergisi vermele
ri neticesi hâsıl olmakta bulunduğu ve buna ma
hal bırakmamak üzere kanun teklifinin yapıldı
ğı anlaşılmıştır. 

Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 
birinci fıkrasında gerek umumî menfaatlere ha
dim cemiyetlere, gerek siyasi partilere vâki te-
berruları. vergiden istisna etmiştir. Bu istisna 

Afyon K. Antalya Antalya 
/. H. Baltaeıoğlu H. T.Dağlıoğlu Dr. G. Kahraman 

Bufchır Bursa Kastamonu 
Ş.Enffineri A. M. Erhan H. Çelen 

Kayseri Maraş Muğla 
Ö. Tasçıoğlu A. Yaycıoğlu F. O. Menteşeoğlu 

Rize Ürfa Zonguldak 
T. B, Balta E. Tekeli T, Z, özençi 

hükmü, umumî menfaatlere hadim cemiyetlerin 
ve siyasi partilerin, bu teberrular dolayısiyle 
kazanç vergisiyle teklif edilmelerine yer verme
mek maksadına müstenit olmakla beraber istis
nanın vazında hâkim olan mülâhazanın bütün 
kemaliyle tatbik yeri bulabilmesi, teberruu ya
panların da bunları safi kazançlarının tâyinin
de masraf meyanında göstermelerine cevaz ver
mekle mümkün olacağı ve bu iki hükmün yek
diğerini tamamlıyacağı tabiidir. 

Umumî menfaatlere hadim cemiyetlere vâki 
olan teberruların masraf meyanında gösterilme
si Kazanç Vergisi Kanununun muaddel 13 ncü 
maddesiyle derpiş ve kabul edilmiş olmakla bu 
tamamlayıcı hüküm kanunda yer almışsa da 
siyasi partilere vâki teberruların 13 ncü madde
ye dereedilmemiş olması bu hükmü nakıs bırak
mıştır. 

Vergi mükelleflerinin bir kısım kazançları
nı iane ve teberru namı altında vergiden kaçır
mamalarını temin maksadiyle, masraf meyanın
da kabul edilebilecek olan iane ve teberruların 
tahdidi cihetine gidilmesi yerinde görülmekle 
beraber maksat ve gayeleri umumî menfaatlere 
hadim cemiyetlerle aynı ve belki de onlardan 
daha yüksek olan Halkevlerine vâki teberrula
rın bu kaide dışında telâkkisi zaruri ve bu iti
barla bu teberruların da masraf meyanında ka
bulü muvafık olacağı ve ancak Halkevlerinin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni ' 29, XII, 1943 

Esas No.- 2/8 
Karar No. 13 • ' . . . ' • • 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı.':; 21) 
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Hükmî şahsiyeti mevcut olmayıp bunlar Cumhu
riyet Halk Partisinin kültür kolunu teşkil et
mekte bulunduklarından, kanuna Halkevleri 
yerine siyasi partiler ibaresinin konulması mak
sadı daha iyi temin edeceği gibi kanunun yek
diğeriyle alâkalı hükümleri arasında bulunması 
icabeden tenazuru da sağlamış olacağı düşünü
lerek kanun teklifi bu tashihle kabul edilmiş 
ve Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin birin
ci fıkrasında ,(Siyasî fırkalar) kelimeleri geç
mekte olduğundan, yapılan tadile mütenazır ol
mak üzere bu fıkradaki siyasî fırkalar kelime
leri yerine siyasi partiler kelimeleri ikame edil
mek suretiyle fıkra yeniden yazılmıştır, 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

t Eker 
Kâtip 
İstanbul 

V. öymen 
Edirne 

M. N. Oündüzalp 
İstanbul 

B Ülkmen 
Rize 

T. B, Balta 

RefcV. 
Kastamonu 
T.Çoşkan 

Bitlis 
B. Osma 
Giresun 

A. Sayar 
Kütahya 

H. Pekcon 
Yozgad 

A. Sungur 

arzedilmek üzere 

M M , 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

İstanbul 
H.Kortel 

Mardin 
E. Erten 

Zonguldak 
E. Erişir®! 

GİRESUN MEBUSU İSMAİL SABUNCU'NUN 
TEKLİFİ 

2395 numaralı Kazanç vergisi kanununun bir 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2395 numaralı ve 22 . III . 
1934 tarihli Kazanç Vergisi Kanununun 3840 nu
maralı kanunla muaddel 13 ncü maddesinin 2 
ncd bendinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

D) Umumî mjenfaatlara hadim cemiyetlere 
ve Halkevlerine makbuz mukabilinde yapılan 
iane ve teberrular, 

MADDE 2. — Bu kanun 
meridir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekil
leri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 22 mart 1934 tarih ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Siyasî Partilerin, hususi kanunlarla teşek
kül etmiş Umumî müesseselerin ve Umumî men
faatlere hadim veya meslekî cemiyetlerin duhu
liye ve aidatı ve bunlara yapılan teberrular ve 
müsamereleri hasılatı; 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3840 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Siyasî Partilere ve Umumî menfaatlere ha
dim Cemiyetlere makbuz mukabilinde yapılan 
iane ve teberrular 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihnden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekil
leri memurdur. 

( S. Sayısı : 21) 



S.Sayısı: 22 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Üarutcu'nun, Veraset 
ve İntikal Vergisi kanununun 1836 sayılı kanunla değiş
tirilmiş olan 2 nei maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/26) 

Ankara : 2. XİÎ. İ943 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

797 sayılı ve 3 nisan 1926 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan 2 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair ilişik mucip sebeplere dayanan 
kanun teklifinin ait, olduğu Encümenlere havale buyurulmasını derin saygılarımla arzeylerim. 

Trabzon mebusu 
F. A. Barutçu 

Mucip sebeple? 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu, siyasi partilere yapılan teberrulari, verilen duhuliye ve 
aidat ve müsamereler hâsılatını vergiden istisna etmiştir. Membaı sermaye ve say olmıyan gelir
lerin, haddi zatında, kazanç vergisi mevzuiyle doğrudan doğruya bir ilgisi mevcut olmadığı düşü
nülürse teberrulara ait bu istisna hükmünü, daha ziyade alâkası itibariyle, bedelsiz ve ivazsız 
umum intikalleri vergiye tabi tutan Veraset ve intikal Vergisi Kanununa ilâve edilecek bir hü
kümle tamamlamak, teberruları vergiden istisna etmekteki maksada tamamiyle uygunluğu sağ
layacaktır. . . * 

Bundan başka 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, belediyeler ve köylerle umumî 
menfaatlere hadim cemiyetlere her hangi bir tarzda bedelsiz ve ivazsız olarak vâki intikalleri ver
giden muaf tutmuştur. Bundaki maksat, umumî menfaate hadim işlerin yürütülmesinde bu teşek
küllerin görecekleri yardımların bir zorluğa uğramamasını temin ederek bu hizmetlerin inkişa
fını kölaylaştiracak yardımları teşvik ve tamamiyle mahalline tahsis esasına dayanır. Cumhu
riyet'Halk Partisinin, kültür kollarını teşkil eden Halkevleri ve Odaları vasıtasiyle gerek kültlür 
sahasında ve gerek sosyal yardım sahasında üzerine aldığı memleket hizmetleri bakımından umu-. 
mî menfaate hadim cemiyetlerin gaye ve maksatlariyle birleşen bu karekteri dolay;siyle de, ka
nunun-bu muafiyetinden istifadesi yerinde olacağı şüphesizdir. 

Yukarıda arzedilen her iki sebebe binaen Veraset ve intikal Vergisi Kanununun ikinci mad
desine 10 numaralı bir fıkra eklemek suretiyle siyasi partilere vâki olabilecek menkûl ve gayri
menkul mallarla tescile tabi hak ve menfaatlerden ibaret umum intikallerin veraset ve intikal ver* 
gisinden muaf tutulması için işbu kanun teklifi takdim olunmuştur. 



Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/26 
Karar No. 5 

İ8 > XII»1943 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 'nun, 
797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan kanun 
teklifi Encümenimizce tetkik olundu. 

797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 
belediyeler ve köylerle umumî menfaatlere ha
dim cemiyetlere herhangi bir tarzda bedelsiz ve 
ivazsız vâki olacak intikalleri vergiden muaf 
tutmuştur. 

Kanun vazının bu muafiyeti tesisteki mak
sadı izahtan müstağnidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin kültür kolları
nı teşkil eden Halkevleri ve Odaları vasıtasiyle 
gerek kültür, gerekse sosyal yardım sahaların
da üzerine aldığı memleket hizmetleri umumî 
menfaate hadim cemiyetlerin gaye ve maksatla-
riyle arzettiği ayniyet dolayısiyle Veraset ve İn

tikal Vergisi Kanunundaki muafiyetten fayda-
] anmaları yerinde görülmüş ve bu maksadın 
temini için mezkûr kanunun ikinci maddesine 
10 numaralı fıkra olarak ilâvesi teklif olunan 
metin aynen kabul olunarak havalesi mucibince 
Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Maliye En. Rs 
İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K, 

8. Yurdkoru 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Zonguldak 

Y. Z. Özençi 

M. M. 
Aydın 

A. Menderes 
. Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Kâtip 
Ankara 

M. Aksoley 
Kastamonu 

H. Çelen 
Urfa 

E. Tekeli 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
İmzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. U/26 
Karar No. 14 

TÛksek Reisliğe 

39 . XII .194$ 

Verfİset ye intikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci maddesi
ne bir fıkra eMeıımesine dair Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu tarafından hazırlanıp Yük
sek Reisliğe sunulan kanun teklifi Encümenimi
ze tevdi Duyurulmakla Maliye Encümeni maz-
bâtasiyîe birlikte ve teklif sahibi ile Vasıtasız 
yergiler Umum Müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hakikî ve Hükmî bir şahıstan diğerine be
delsiz ve herhangi bir tarzda ivazsız olarak vâki 
plan bilûmum menkul ve gayrimenkul intikal-

lerile tescile tabi hak ve menfaatleri taraflar 
arasındaki akrabalık derecesine göre müterakki 
nispetlerde vergiye tabi tutmakta olan .707 sa
yıcı ve 3 nisan 1926 tarihli Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun Devlet, vilâyet ve belediye
lerle umumî menfaatlere hadim cemiyetlere vâ
ki olan intikalleri vergiden muaf tutan muad
del ikinci maddesine siyasi partilere vâki inti
kalleri de vergiden istisna etmek için bir hü
küm ilâvesini istihdaf eden kanun teklifi Cum
huriyet Halk Partisinin memlekette kültür ve 
sosyal yardım sahasında deruhde etmiş olduğu 
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îüzmetlerin daha iyi bir şekilde yapılmasını ye 
inkişafını temin edeceği ve bu hizmetle
rin umumî menfaatlere hadim cemiyetlerin ga
ye ve maksatlariyle aynı bulunması bakımların
dan Eneümenimizce de muvafık görülmüş ve ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Reisi Beis V. M. M. 

Çorum Kastamonu Tokad 
î. Eker T. Çoşkan H. N. Keşmir 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 
Çanakale 

A. T. Arsal 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortu 

Bize 
T. B. Balta 

Ayam. 
Ql. R. Alpman 

Edirne 
M. N. Oündüzalp 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kütahya 
H. Pekcan 
Tozgad 

A. Sungur 

Bitlis 
B. Osma 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Dikmen 
Mardin 

R. Erten 
Zonguldak 
E. Erişirgü 

TBAB20N MEBUSU FAİK ABMED BA-
RUTCU'NUN TEKLİFİ 

Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 797 sayılı ve 3 nisan 1926 ta
rihli Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

10 — Siyasî Partilere vâki umum intikaller. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye Vekilleri 
memurdur. 

T- (& Sayısı: 22) 




