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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
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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 maksatlariyle 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.
M. M.
Kâtip
Maliye En. Rs
Ankara
Aydın
İstanbul
A. Menderes
M. Aksoley
A. Bayındır
Kastamonu
Afyon K,
. Antalya
8. Yurdkoru Dr. G. Kahraman H. Çelen
Urfa
Malatya
Tekirdağ
E. Ataç
M. N. Zabcı
E. Tekeli
Zonguldak
Zonguldak
Halil Türkmen
Y. Z. Özençi
İmzada bulunamadı

Bütçe Encümeni Mazbatası
T.B.M.M.
Bütçe Encümeni
Esas No. U/26
Karar No. 14
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TÛksek Reisliğe
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 mazbâtasiyîe 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
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Kâtip
istanbul
F. öymen
Çanakale
A. T. Arsal
Giresun
A. Sayar
İstanbul
H. Kortu
Bize
T. B. Balta

Ayam.
Bitlis
Ql. R. Alpman
B. Osma
Edirne
Giresun
M. N. Oündüzalp M. Akkaya
İsparta
İstanbul
M. Karaağaç
H. Dikmen
Kütahya
Mardin
H. Pekcan
R. Erten
Zonguldak
Tozgad
A. Sungur
E. Erişirgü

MEBUSU FAİK ABMED BARUTCU'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.
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye Vekilleri
memurdur.
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