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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetiîe aktedilerek Arzuhal encü
menince müttehas bir kararın Heyeti umumiyece mü
zakeresi tensip olunduktan sonra, hayvanların sağlık 
zabıtası kanununa ait bir tefsir mazbaiasile askerlik 
dersleri muallimlerinin ücretlerine, Darülfünunun 1931 
senesi bütçesine, Seyrisefain umum müdürlüğü memur
ları ücretlerine müteallik lâyihaların Hükümete iade
lerine ve Tütün inhisar idaresi bütçesinden Millî Mü
dafaa bütçesine münakale yapılması hakkındaki lâyiha
nın reddine mütedair mazbatalar müzakere ve kabul 

olundu. 
Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkın

daki lâyihanın dahi birinci müzakeresi yapılarak birinci 
maddesi kabul ve ikinci maddesi Dahiliye vekilinin hu
zuruna bırakıldı ve pazartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Reis vekili 

Hasan 

Kâtip 
Yozgat 

A. Doğan 

Kâtip 
Çanakkale 
Z. Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkerele* 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun (52 nci 

maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine ). 

2 — Edirne mebusu gakir ve Kastamonu mebusu 
Hasan Fehmi Beylerin ifadelerinin alınması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ( Adliye ve Teşkilatı esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene ). 

B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkle), Haydar Rüştü B. (Denisli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi 

21 - XI - 1932 
Umumî heyete 

Aşağıda isimleri yazılı mebus beyefendilere sıra
larında gösterilen müddetlerle izin verilmesi, Ri
yaset Divanının 19/XI/1932 tarihli birinci topla
nışında münasip görülmüştşr. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzim 
Balıkesir Hacim Muhittin B. İki ay. Mazeretine 

binaen, 
Balıkesir Muzaffer B. Bir ay. Hastalığına 

binaen, 
Bolu Oevat Abbasn B. İki. ay .Hastalığına 

binaen, 
Çanakkale Samih Rifat B. İki ay. Hastalığına 

binaen, 

Elâziz Fazıl Ahmet B. İki ay. Hastalığına 
binaen. 

İstanbul Hayrullah B. İki ay. Mazeretine 
binaen, 

Kütahya Rasim B. Bir ay. Hastalığına 
binaen, 

Manisa Kani B. İki ay. Hastalığına binaen, 
Manisa Memet Sabri B. İki ay. Hastalığına 

binaen, 
Muş Nakyettin B. İki ay. Hastalığına 

binaen. 
Samsun Emin B. Bir ay. Hastalığına binaen, 
Tokat Bekir Lütfi B. İki ay. Hastalığına 

binaen. 
REİS — İsimler tekrar okunacak ve birer 

birer reye konacaktır. 
Hacim Muhittin B. (Balıkesir). İki ay. Maze

retine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Muzaffern B. (Balıkesir). Bir ay. Hastalığına 

Edirne Şeref B. Bir buçuk ay. Hastalığına ı binaen. 
binaen, | REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
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bul edilmiştir. 

Cevat Abbas B. (Bolu). ÎM ay. Hastalığına 
binaen. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Samih Rifat B. (Çanakkale), tki ay. Hastalı
ğına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şeref B. (Edirne). Birbuçuk ay. Hastalığına 
binaen. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fazıl Ahmet B. (Elâziz). iki ay. Hastalığına 
binaen. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayrullah B. ( îstanbul). İki ay. Mazeretine 
binaen. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

1 -— Çanakkale mel»usu Şükrü Beyin, arazi ver
gisi kanununun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 
4/27 numaralı takriri ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları fil. 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun beşinci 
maddesinde tadat edilen fevkalâde arızaların 
tevlit ettinği zayiat meyanında tarla farelerinin 
ika eylediği tahribat ta dahildir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil

miştir. 
2 — Yüksek mektep mezunu Devlet memurla

rından 11 inci dereceden aşağı vazifelerde bulu
nanların 11 inci dereceye geçmelerinin terfi ma
hiyetinde olup olmadığının tefsiri hakkında 3/197 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası [2] 

Tefsir fıkrası 
1931 malî senesi bütçe kanununun 15 inci mad

desi (A) fıkrasının hükmü kendi nzalarile Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanuna merbut cetvelin 11 inci 
derecesinden aşağı derecelerde bulunan vazifeleri 
kabul etmiş olupta mezkûr kanunun yedinci mad
desinin verdiği cevaza istinaden 1931 malî senesi 
zarfında terfi ettirilmiş olan yüksek mektep me-

[1,2] 14,16 numaralı matbualar zaptın sonuna 
merbuttur. 
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I Rasim B. (Kütahya). — Bir ay. Hastalığına 
binaen. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kani B. (Manisa). îki ay. Hastalığına binaen. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Memet Sabri B. (Manisa). îki ay. Hastalığına 

binaen. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Nakyettin B. (Muş). îki ay. Hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Emin B. (Samsun). Bir ay. Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bekir Lûtfi B. ( Tokat). İki ay. Hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

zunlannın terfi zamlarına da şamildair. 
REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Tefsir 

fıkrasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Ankara memurlarının mesken tazminatı 
hakkında 3/127 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
M (diye ve iiütçe encümenleri mazbataları fil 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Reye ar
zediyorum. Maliye encümeni mazbatası kabul 
edilmiş olacaktır. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Mektep binalarının belediye vergi ve resim
leri kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri hükmüne 
dahil ve resme tâbi olup olmadığının tefsiri hak
kında 3/179 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 12] 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
okunması lâzımgelen mazbata Bütçe encümeninin 
mazbatası değil, ya Dahiliye veya Maliye encü
meninin mazbatası olmak lâzımgelir. Çünkü 
Bütçe encümeni yazmış olduğu mazbatada bu 
kanunun aslı Bütçe encümeninden geçmemiştir 
ki - nizamnamei dahilî mucibince - bu tefsire karı
şalım diyor. Binaenaleyh usulden bahseden maz
bata yerine tefsir talebi üzerinde mütalea derme-
yan eden iki encümenden birisinin mazbatasının 
okunması daha muvafık olur zannederim (Doğru 
sesleri). Onun için bendenizin mütaleam; usule 

[1,2] 11,12 numaralı matbualar zaptın sonuna 
merbuttur. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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taallûk eden bu kısımda ufacık bir ikaz şeklini 
gözettikten sonra, iki mazbatadan hangisinin 
kanuna daha muvafık olduğu yolunda kendi nok-
tai nazarımı yürütmek şeklinde tecelli edecektir. 

Tefsirin mevzuu şudur: îstanbulda bazı hu
susî mektepler varmış, bu mekteplerin binala
rını belediye tanzifat ve tenvirat resmine tâbi tutu
yormuş. Halbuki ashabı belediye vergi ve resim
leri hakkındaki kanunun 6 ncı ve 7 nci maddele
rine istinat ederek orada sarahaten tadat edilen 
akarattan olmadıklarından babsile tanzifat ve ten
virat resmine tâbi olmıyacağı yolunda mahkeme
ye müracaat etmişler ve muvafık bir karar da al
mışlar. Mahkemelerin bu şekilde karar vermesi 
belediyelerin noktai nazarına muhalif imiş, mesele 
kanun noktai nazarından mucibi tefsir imiş ve Da
hiliye vekâleti de; Meclis noktai nazarım ifade 
etsin diye işi buraya göndermiş. Bunun üzerine 
Dahiliye encümeni 6 ncı ve 7 nci maddeleri oku
yarak, belediye resim ve vergileri hakkındaki 
kanun gayet sarihtir, mucibi tefsir bir şey yok
tur. Eğer Dahiliye vekâleti, Hükümet bu işin 
böyle olmasını istiyorsa bir lâyihai kanuniye geti
rir demiş. Bizim Maliye encümeni ise işi başka 
türlü muhakeme ediyor. Bu iki noktai nazan 
tetkike medar olması için evvel emirde müsaa
denizle 6 ncı ve 7 nci maddeleri okuyayım. 

Kanun, 6 ncı maddesinde tanzifat vergisine 
tâbi olacak gayrimenkulleri şöyle sayıyor: Dük
kân, mağaza, otel, han, kahve, kıraathane, apartı-
man, hamam, salhane ve umuma açık sair mahal
lerdir. 

Binaenaleyh kanun 6 ncı maddede şu gayri-
menkullerden yani şu akarattan tanzifat resmi alı
nır, der. 7 nci maddeye geldiği zaman orada ten
virat resmine tâbi mahalleri sayarken 6 ncı mad
dede muharrer akarat, der. Binaenaleyh bu ma
halde bir gayrimenkul tanzifat vergisine tâbi oldu-
mu arkasından tenvirat vergisi de gelmek asıldır 
ve esasen bunun vahidi kıyasisini tanzifat vergisi 
teşkil eder. Kanunun 6 ncı maddesinde; tenvi
rat vergisi tanzifat vergisinin şu nisbetinde olur, 
denmiştir. 

Şu halde 7 nci maddedeki akar tabiri 6ncı mad-
dedekine şamil olmak lâzımgelirken ve buna bi
naen Dahiliye encümeni kanuna muvafık bir mü-
talea yürütmüşken Maliye encümeni kendi nok
tai nazarını ifade ederek diyor ki: hususî mektep
ler, hususî maksatlar temin eden bir müessese
dir. Binaenaleyh işin içerisinde intifa da vardır 
ve intifa olduğuna göre tanzifat ve tenvirat re
simlerini vermesi lâzımdır. Nerede kaldı ki tan
zifat ve tenvirat resmi vermek mektebi kullanan
lara mahsus değil, mektep binasının sahiplerine 
aittir, diyor. 

Şimdi arkadaşlar, Maliye encümenimizin bu 
noktai nazan şayanı müzakere olabilir. Fakat 
mesele hiç bir zaman bir tefsir mevzuu değildir. 
Elimizde mevcut kanunun altıncı maddesi tanzi
fata ve 7 nci maddesi tenvirata aittir. Orada res

me tâbi olan akaratı birer birer saydığına naza
ran, mektep ile mektep olarak kullanılan akarat
tan vergi istemek gayrikanunidir. 

Mahkemeler diyorlar: bendenizce mahkemele
rin bu işle meşgul olmasını düşünmek muvafık de
ğildir. Çünkü bu mevzu daha ziyade Şûrayi 
devleti alâkadar eden bir şeydir. Mahkemeler 
şimdiye kadar bu gibi mesail hakkında noktai 
nazarını bildirir hiç bir karar vermiş değildir. 
Maddenin tefsire de tahammülü yoktur. Onun 
içindir ki bendeniz bu mevzuda Dahiliye encü
meninin tanzim ettiği mazbatanın reye konulma
sını daha muvafıkı kanun görüyorum (Muvafık 
sesleri). 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Refik Şevket 
Beyefendi, mektep binalarından - akar olsun ol
masın - resim alınmaz fikrini hulâsa ediyorlar. 
Ben sannediyorum ki bunda bir yanlışlık var
dır. Kanunun 6 ncı maddesinde mektep binaları 
tadat edilmemiş diye mektep binalarının resme 
tâbi olmadığı kanaatini Dahiliye encümeni izhar 
etmiş ve Maliye encümeni bu kanaati tetkik eder
ken kanunun 7, 10 uncu maddelerile bu madde
nin alâkadar olduğunu görmüştür. Bu madde
de akarattan tenvirat alınacağı musarrahtır. 10 
uncu madde de akarların belediye resmine tâbi ol
duğu musarrahtır. Burada halledeceğimiz mese
le hususî mektepler, menfaat kasdile kullanılan 
binalar hükmüne dahil midir, değil midir? Mali
ye encümeni dahildir demiştir. Akar değildir deni
lirse o zaman mesele kalmaz. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Dahiliye encümeni hususî mekteplerden 
tenvirat ve tanzifat resmi alınmaması taraftan 
değildir. Yalnız kanunun mutlakiyeti karşısında 
encümen bu maddeye göre, hususî mekteplerden 
tanzifat ve tenvirat resmi alınmasına imkân gör
memiştir. Eğer Hükümet almak arzu ediyorsa 
bir lâyihai kanuniye getirir. 

Maliye encümeni bu nevi mektepleri akar me-
yanına koymuştur. Halbuki hususî mekteplerin 
akar sıfatını taşıyabilmesi için o mektebin başka 
birisine icar edilmiş olması lâzımdır. Eğer o mek
tep binası her hangi bir kimsenin şahsî binası bu
lunuyorsa zaten sahibinden vergi alınıyor demek
tir. Fakat o mektep binası akar addedilemez. 
Nihayet bir ticaretgâh olabilir. Maliye encümeni 
medan istinat olmak üzere 10 uncu maddeyi gös
teriyor. O da binalara konacak numaralardan 
alınacak resmi gösterir. O resmin bununla alâkası 
yoktur. Onun için bendeniz Dahiliye encümeni 
mazbatasının reye arzedilmesini rica ederim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, me
sele - akar - tabirinde değildir. Bendenizin bildi
ğime göre mutasarrıfının ikametinden maada 
kullandığı binalara akar tabir edilir, fakat Refik 
Şevket Beyefendi bir madde okudular ki orada 
umuma ait tabirleri vardır. Mektep umuma açık 
binalardan mıdır, değilmidir? Bunun halledilme-
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sini istiyorum. Onun için meseleyi tekrar müza
kere etmelerini ve daha eyi anlaşılacak bir şekle j 
sokmalarım rica ederim. j 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Maddeyi aynen! 
okuyorum. (Altmcı madde: Dükkân, mağaza otel, 
han, kahve, salhane, kıraathane, apartman, hamam 
ve umuma açık mahaller). Zannediyorum ki 
mektep, umuma açık telâkki edilemez. (Umuma 
açık değildir sesleri). 

Herkesin her vakit girebileceği yerlerdir ki 
umuma açık addedilebilir. Hepimiz mektepte oku
duk. Hatta hatırlayabiliriz ki ebeveynimiz her va
kit mektebe gelip çocuklarım göremezlerdi. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Her vakit 
sinamaya da gidilemez. 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Paranız oldukça 
her vakit sinamaya gidebilirsiniz. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla ) — Muhterem Be
yefendiler , tanzifat ve tenvirat rüsumu hizmet mu
kabili alınan ücrettir. Belediye sokaklarda lâmba 
yakar, ona verdiği parayı evlere taksim eder. Be
lediye sokakları temizler, parasını evlerden alır. 
Bundan hiç bir mebani müstesna olmadığı gibi, 
hattâ yeni yaptığımız kanunla Devlet binalarının 
da hacimleri nisbetinde bu hizmete iştirak etme
lerini esas kıldık. Evvelâ, nazariye doğrudan doğ
ruya budur. Şayet belediyeye bu hizmeti, tanzifat 
ve tenvirat masraflarını yükliyecek olursak, be
lediyelerimiz lâmba yakamaz, temizlik yapamaz, 
her yer karanlık ve pis kalabilir. 

İstanbul belediyesi, Ankara belediyesi belki 
senevî dört beş yüz bin lira tenvirat masrafı yap
tığı halde aldığı para bunun nısfı bile değildir. 
Bu, kanunun nazarî kısmıdır. 

Umuma açık mahaller olmasından da anlaşı
lıyor ki, bu nevi mektepler bu kayda dahildir. 
Çünkü, gerek başka lisanlarda okunan mektep
ler, gerek bu memleketin lisanile okunan mektep
ler olsun, bir çok mektepler vardır ki, hangisi 
umumî, hangisi hususîdir, bunu tayin etmek güç
tür. Umumiyetle hususî mektepler hayır müesse
seleri değildir. Meselâ Darüşşefeka hususîdir, 
fakat bir hayır yeridir. Lâkin diğer malûm mek
tepler hayır müessesesi değildirler. Zira onlar ti
caret maksadile açılmışlardır. 

Dikkat edilirse bu kanunda bu gibi verdiler 
hep ticaret getiren akar gibi şeylere aittir. Ma
demki ticaret dolayısile verginin alınması lâzım
dır. Kanunun lâfzında mucibi iştibah bir şey 
varsa encümenlere havale edip orada tekrar mü
zakeresini temin etmek lâzımdır. ( Doğru sesleri) 
Bu kanun encümenlerde müzakere edilip tekrar 
Meclisi Âliye arzedilir. Eğer Meclisi Âli bunun 
istisnası fikrinde ise istisna edilir, değilse hak 
yerini bulur. Bendenizin ricam budur. ( Muvafık 
sesleri). 

ÎHSAN B. ( Bayazıt) — Efendim, arkadaşlar, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ve 7 nci 
maddesine temas ettiler. Belediye vergi ve resim
leri kanununun tanzifiye ve tenviriyeye ait mad

deleri mütalea edilecek olursa vazn kanunun 
maksadı sarahaten anlaşılır. 

Bir defa belediye tanzifiye, tenviriye vergisi 
6 nci maddeden başlamaz, beşinci maddeden baş
lar. Beşinci madde derki: (Büûmum evlerden 
tanzifat resmi alınır, boş kaldığı müddetçe alın
maz). Bu bittikten sonra 6 nci madde, dükkân 
vesair tadat ettiği şeylerden fazla resim alınması 
lâzımğeldiğini düşünerek, fazla resim alınmasını 
ifade eder. Yoksa kanunun maksadı burada tadat 
edilmeyenlerden alınmaz değildir. Maksat bilâkis 
tadat edilenlerden fazla resim almaktır. Hatta 
Devletin akarlarından bile alınmasını o maddeler 
yazar. Şu hale nazaran, Devlet binası hariç 
olmak üzere, evlerden başlayarak ve bu gibi 
akarattan fazla vergi alınmasını kastederek, 
ne kadar bina varsa tanzifat resmi alınması 
icap ettiğini kanunun ruhu âmirdir. Bunun 
haricine çıkmanın imkânı yoktur. Şimdi o saydığı 
şeylerde - bir misal olmak üzere Meclisi Âliye 
arzediyorum - sinema, tiyatro, falan filân yok
tur. Demek ki kanunun saymadığı yerlerden resim 
alınmıyacaktır. Bilirsiniz ki kulüp binaları vardır, 
hususîdir. Umuma mahsus değildir. Azaları mah
duttur. Kulüplere nasıl girildiğini bilirsiniz. 
Şimdi burada kulüp binalarını saymadığından do
layı bu nevi binalardan resim almamak yoluna gi
deceğiz. Çünkü 6 nci maddede kulüp yoktur. 5 inci 
maddede; bilûmum evlerden resim alınır, yalnız 
boş bulunduğu müddetçe alınmaz, der. Kulüp ve 
daha buna mümasil bir çok binalardan kanunda 
yoktur deye vergi alınmıyacaktır. Halbuki vazn 
kanun böyle düşünmemiştir, tçinden çöp çıkan 
herhangi bir binadan belediye resim almakla mü
kelleftir (Doğru sesleri). Kanunun ruhu budur. 
Bittabi hüküm Heyeti Celilenin kararma bağlıdır. 
(Bravo! doğru sesleri). 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Maliye enoümeni-
nin mazbatasını kabul edelim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Dahiliye V. 
Beyin bu kanunun bir daha tetkik edilmesi hak
kındaki teklifine hacet yok demiyeceğim. İhsan 
Beyefendi benim de izah edeceğim şeyi mufassalan 
izah ettiler. Fakat yalnız bir noktaya kısaca temas 
edeceğim; Dahiliye encümeni mefhumu muhalifle 
tefsire mahal yoktur, diyor. Buna göre kanunun 
maddesinde yazılmayan binalar muaf olacaktır. 
Halbuki Dahiliye encümeninin bu tabirini Meclis 
kabul edecek olursa, hakikatte vergiye tâbi olması 
lâzımgelen ve vazn kanunun maksadında 
dahil bulunan ve tadat edilmeyen binalar resme 
tâbi olmıyacaktır. Onun için Dahiliye encümeninin 
bu mazbatasının kabulü çok mahzurludur. Bende
niz Meclisi Âlinin bu hususa nazan dikkatini 
celbediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Büyük Millet Meclisi vâhimelerle iş görmez. «Da
hiliye encümeninin teklifi çok mahzurludur ona 

j nazarı dikkati celbederim» deyecekleri yerde, me-
1 haziri tadat ve mevcut mahzurlan izale etmek 
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yolunu göstermek daha doğru olurdu. 
Bilmem eğer hususî mektepler dolayısile vaki 

olan bu tefsiri kabul edersek, bir takımlarının 
istifade etmeleri ihtimaline binaen, çok şümullü 
bir şey olacakmış endışesile tefsirin istilzam ettiği 
manayi ifadeden çekinmek bence doğru bir iş 
olamaz. 

Bir defa tefsir için Hükümet geliyor, esbabı 
mucibeyi yazıyor, mahkemelere müracaat ediliyor. 
Mektepler vergiden muaf oluyor. Demek ki mevzu 
yalnız mekteptir. 

Mektepleri, bizim İhsan Bey arkadaşımızın! 
mesken diye telâkki etmesini ve o kadroya sokma- j 
sim bendeniz, meskenin ifade ettiği ruha muvafık ı 
görmüyorum. Kulüplerle mukayesesine gelince, 
kulübün ne demek olduğunu anlayan Heyeti Muh-1 
tereme zannederim ki bunu şayanı tecviz bulmaz. 

Esasen Şükrü Kaya Beyefendinin noktai naza
rını kabul edemem. Bazı mektepler varmış mahi-1 
yetleri hususî mi? resmî mi? tefrik olunmakta müş
külât varmış, diye söylenen sözü maarifçe mektep 
envaının tasnif edilmediği yolunda telâkki ederim. 

İSMAİL HAKKI B. (BALIKESİR) — Bu, kür-1 
süden sayılamaz. I 

REFİK ŞEVKET B. (DEVAMLA) — Bu, kür
süden söylenmeyecek hiçbir hakikat yoktur . Bu-| 
rası en yüksek ve en doğru fikirlerin söyleneceği 
yerdir. 

O noktai nazardandır ki, mahiyetleri malûm 
olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
çıkarmış olduğu kanunlar dairesinde vahdeti ted
risat üzerinde yürüyen mekteplerin envai ikidir. 
Resmî, husus î . . . . Şu kısımlar resmidir, şu kısımlar 
hususidir. Binaenaleyh burada mevzubahs olan 
kısımlar; hususî mekteplere ait olan ve kendi 
tekliflerinde de tasrih edilen tanzifat vergisidir. 
Bendeniz tekrar ediyorum. Encümende şu bu 
teşevvüş mevzubahs değildir. Ayni kanunun hük
münü anlamamak mevzubahstir. Sarahate muhale
fet vardır. Dahiliye encümeninin noktai nazaıı 
muvafıktır. Şükrü Kaya Bey arkadaşımız bunun 
encümene havalesini istiyorlar. Halbuki bu encü
mende uzun uzadıya tetkik edilmiştir. İkinci defa 
encümene giderse bundan hiçbir faide hâsıl olma
yacaktır. Encümen yine eski kanaatinde ısrar ede
cektir. Binaenaleyh mesele yoktur. 

Bu kadar müzakerattan sonra müsbet veya 
menfi bir karar lâzımdır. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Maliye encümeni
nin mazbatasını kabul edelim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Dahiliye en
cümeni mazbatasının kabulü fikrindeyim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, mü
zakerenin cereyanı gösteriyor ki bu mesele yeniden 
tetkik edilmeğe muhtaç bir vaziyettedir. Demin 
sual şeklinde söylediğim - umuma açık olan mahal
ler - tabiri mekteplere de şamil midir, değil midir 
meselesi ayrıca tetkike muhtaç bir vaziyettedir. 
Belediye vergi ve resimleri kanunu Dahiliye encü
meninden geçtiği için tefsirin oraya ait olması 

lâzımgelir mülâhazasındayım. Hatırımda Maliye 
j encümeninden geçtiğine dair bir mülâhaza yoktur. 
I Onun için bendeniz Vekil Beyefendinin mütaleası-
na iştirak ederek, mazbatanın Dahiliye encümenine 
verilmesini teklif ediyorum. 

MÜNİP B. (Van) — Encümen istiyor mu? 
HAKKI TARIK B. — İstemeye bilir. Oraya tev

dii için teklifte bulunuyorum. 
j SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
I bu vesile ile bir şeyi Meclisi Âlinin nazarı dikkati
ne arzetmek isterim. 

! Belediye vergi ve resimleri kanununda mesken
lerden hem tanzifat hem tenvirat resmi alınır. Aka-
rattan da iki alınır diyor. Kanun akaratı izah 
esnasında dükkân, mağaza, otel, kahve, han, ha
mam, apartıman gibi umuma açık yerler tabirini 
kullanıyor. Bir apartıman yaptırıyorsunuz, apartı-
manm üç katında da kendiniz ailenizle otursamz 
mesken olduğu halde bu kayitten bilistifade ta
hakkuk memurları, vergiyi iki kat üzerinden ta
hakkuk ettiriyorlar. Vazıı kanunun maksadı, 
apartıman deyince sahibine kâr temin eden bir 
yer demektir. Umuma açık tabiri de bunu gös
teriyor. Bir apartıman mı yaptırdın istersen ken
din otur, tanzifatını da tenviratını da iki kat ve
receksin. Bunu zabıtta okurlar da mütenebbih 
olurlar diye söylemeğe mecbur oldum. 

REİS — Bir takrir var, okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin mazbatasının reye konul

masını arz ve teklif eyleriz. 
Malatya Muş 

Muttalip Hasan Reşit 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Usule ait 

maruzatta bulunacağım. Malûmu âliniz bir tef
sir, her hangi bir kanun muhtelif encümenlerden 
geçerse teamül ve nizamname, son tetkik eden en
cümen mazbatasının okunmasını âmirdir. Bir de
fa aslolan budur. Şimdi bu teamül hilâfına ben
deniz mütalea dermeyan ettim. Binaenaleyh ilk 
defa reye konulacak kısım Dahiliye encümenine 
ait olan kısımdır. Öteki hali tabiidir. 

REİS — Evet efendim. 
Şimdi Bütçe encümeni, kararı Maliye ve Da

hiliye encümenleri mazbatalarına atfediyor. Esas 
itibariîe bu iki encümenin maksadı mevzubahs olan 
ınebaninin vergiye tâbi olmasından ibarettir. Esas 
mesele budur. Şu itibarla Bütçe encümeni maz
batasını reye arzediyorum. Kabul edenler . . . (Büt
çe encümeni mazbatasında bir hüküm yok ses
leri). 

Efendim, takrir okundu. Takrirde Malîye en
cümeni mazbatasını reye koyunuz deniyor (Doğ
ru sesleri). 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, gö
rülmüyor ki... Kabul edenlerle etmeyenler arasın-
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da bir saniye bile geçmemiştir. 

REİS — Divanı riyaset görüyor efendim. 
Maliye encümeni mazbatasını kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, ta
pu harçları kanununun 16 ncı maddesinin tefsiri 
hakkında 4/18 numaralı takriri ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları Fi] 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkında 1/403 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 

REFİK B. ( Konya ) — Efendim, geçeııki top
lantıda yanlış bir noktai nazar müdafaa edildiği 
için bütün dikkat bu noktada temerküz etmiştir. 
Deniliyordu ki : bu hayvan yem bedelleri tam te
şekküllü nahiye müdürlerinin hayvanları içindir. 
Halbuki yem bedelleri hakkındaki 19 mayıs 1930 
tarih ve 1625 numaralı kanunda mutlak olarak 
şöyle deniyor: 

Birinci madde — Binek hayvanı besleyen nahiye 
müdürlerine ayda on lirayı geçmemek üzere yem 
bedeli verilir. 

İkinci madde — Hangi nahiyelerde hayvan bes
lenileceğim ve yem bedelinin miktarını Dahiliye 
vekili tayin eder. 

Bu kanun mutlaktır. Bu kanuna göre yem be
delini yalnız tam teşekküllü nahiye müdürlerine 
verilmesi şart değildir. Hayvan besleyen nahiye 
müdürlerine ayda on lirayı geçmemek üzere yem 
bedeli verilebilecektir. Bunu tasrih için söylüyo
rum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. — 
Efendim, yem bedeli kanununun tarihi, tam te
şekküllü nahiye kanununun tarihinden mukadderi
dir. Tam teşekküllü nahiyeler teşkil edildiği za
man yem bedeli kanunu vardı. Bu kanunun ikinci 
maddesi mucibince bu miktarı Dahiliye vekâlet? 
tesbit ederdi. Yem bedeli olarak o vakitki bütçeye 
konulan para 50, 52 bin lira kadardı ve bu para 
tam olarak verilmemiştir. Bilâhare 930 tarihinde 
bu miktar 25 bin liraya indirilmiş bu da ancak 
bir kaç nahiyeye kâfi gelmiştir. Bütün nahiyelere 
verilmek lâzımgelse 100, 150 kuruş verilmesi icap 
eder ki bununla da hayvan beslemenin imkânı 
yoktur. Hükümetin mecbur olduğu tenkihat, bir 
çok fedakârlıkları icap ettirdi. Malûmu âlinizdir 
Dahiliye vekâletinin doğrudan doğruya kendi büt
çesinde 150 bin lira açığı vardır. Bunu eyyamı 
haliye tasarrufatı ile kapatmağa çalışıyoruz. Bazı 
vali ve kaymakamların geç tayin edilmeleri bu 
yüzdendir. 

Fi] 13 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Bu sene böyle bir açıkla gelmek istemiyoruz. Bu 
nun sebebi, Dahiliye vekâletinin filî kadrosunun 
teşkilât kanunlarına müstenit olmasındandır. Teş
kilât kanununa göre kaza ve vilâyet teşkil ve 
ilgası cihetine gitmek icap ediyor. Memleketteki 
buhranı muvakkat telâkki ettiğimiz için bunu da 
yapmamağı tercih ettik. Dahiliye vekâleti kendine 
ait bütçe açığını eyyamı haliyeden, münhalâttan 
dolduracaktır. Esbabı mucibe olarak yem bedeli 
için de bunu gösterdik. Yem bedeli bütçeye konul
mamıştı. Bütçeye konulmayınca bu kanunu da te
hir değil ilga etmek istedik. Bütçe darlığı dolayı-
sile yem bedeli verilmeyecektir dedik. Sebebi 
budur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, bir 
kanunun müzakeresi esnasında vekili mesulünün 
bulunması lüzumu, Şükrü Kaya Beyefendiyi din
ledikten sonra, daha eyi takdir edilmiş bulunuyor. 
Geçen sefer Hasan Fehmi Beyefendinin söylediği; 
bu tahsisatın konulup veya konulmaması şöyle 
veya böyle olması meselesi ve cereyan eden müza
kerenin heyeti mecmuası Vekil Beyefendinin be
yanatı üzerine bütçe noktasından bizatihi halle
dilmiş demektir. Refik Bey arkadaşımızın okuduğu 
kanunun ikinci maddesinden anlaşılıyor ki kimle
rin hayvan besleyeceğinin takdiri salâhiyetini da-
hilive vekili haizdir ve dahiliye vekili kimlerin 
besleyebileceğini tayin etmiştir ve kanu
nun yine vermiş olduğu salâhiyetle bu 
salâhiyetini kullanarak yem bedelini katetmiştir. 
M?r,9İe bu kadar sarihtir. Bu vaziyet olduktan son
ra bu kanun haziran birden itibaren meridir de
meğe bilmem lüzum var mıdır? bunu altı ay evvele 
irca etmeğe lüzum yoktur. Ne bütçe noktasından 
ne de bir kanunun makabline şamil olmaması hük
münü ihlâl etmemek noktasından böyle bir sebep 
mevcut değildir. Onun içindir ki mesele gavet 
vuzuh kesbetmistir. Malî ve felsefî endişe de kal
mamıştır. Bundan dolayı, kanunların meriyeti 
hfkkrndaki düsturları bozmamak için şöyle bir 
takrir veriyorum, diyorum ki : ( Kanunun 2 nci 
maddesi neşri tarihinden muteberdir ) şeklinde ta
dil edilsin. 

REİS — Refik Şevket Beyin takririni okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
2 nci maddenin, neşri tarihinden muteberdir 

şeklinde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
İSMET B. ( Çorum ) — Kifayeti müzakere re-

ye konulmadığına nazaran bu hususta bir noktayı 
arzetmek isterim. 

Efendim, bu ( tar ihi neşir) meselesinde mü
him bir nokta vardır. Encümen bu yoldaki nok-
tai nazarını izah etmemiş . . 

Bütçe kanunu tahsisatı umumiyeyi tayin et
tiği için tayin edilen miktara dahil olmayan tah
sisat yok demektir. Eğer tarihi neşri bir hükmü 
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esasî olarak tutacak olursak, bunu bütçe kanunu
nun neşri tarihi olarak kabul etmemiz ]namdır. 
Yoksa bu kanunun neşri tarihi, hükme esas olamaz. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, 
bütçe kanunu kanunlar^ —^p-mesi emredilen ra
kamların heyeti mecmuasıdır. Eğer bütçe kanu-
nile bir para konulmazsa o paraya tekabül eden 
vazife ancak tevakkuf eder; yoksa o vasi f e ilga 
edilmiş delildir. Eğer hayvan yem bedeli muka
bili tahsisat konmamışsa, hayvan beslemeyin para 
veremeyeceğiz demektir; f^kat 1932, 935 vesair 
senelerde yani bu kanun iî.Ta edilinceye kadar 
Dahiliye vekâletinden bu salâhiyet refedilmiş de
mek değildir. Yani bütçe rakamları mevcut ka
nunlara tâbidir, yoksa meri fakat icra edilememiş 
kanunlar bütçenin rakamlarına tâbi olamaz. Biraz 
evvel Şükrü Kaya Beyefendi de izah ettiler; de
diler k i : Bizim bütçemizin açığının sebebi teşkilât 
kanunlarile bütçe yapmak mecburivetinden doğ
muştur. Yani; eğer bütçede o teşkilât kanunlarını 
tatmin etmeğe, memur tayin etmeğe ve onların 
tahsisatını koymağa mecbur olmasaydım, huzuru
nuza böyle 150 bin açıkla gelmezdim diyor. 

Demek ki burada bütçe, kanuna tâbidir. Yoksa 
tsmet Beyefendinin dediği gibi teşkilât kanunu 
bütçeye tâbi olamaz. Bu kanunu bugün ilga edi
yoruz, hükmünü altı ay evveline irca ediyoruz 
sözü bendenizce çok tehlikeli, gayrimantıkî ve 
bir çok teşevvüşatı mucip bir haldir. Fazla başınızı 
ağırttım, artık yeniden izaha lüzum görmiyorum, 
affinizi dilerim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bütçe kanu
nunda, tahsisat konulmayınca Dahiliye vekâleti 
elbette hayvan besleven nahiye müdürlerine tah
sisat olmadığım tebliğ etmiş olmalıdır (Etmiştir 
sesleri). Tebliğ edilmişse bütçe kanununun tarihi 
meriyetinden sonra artık tahakkuk etmiş bir 
istihkak yoktur. Şu hale «töre Refik Şevket Beye
fendi arkadaşımızın iddiaları varit değildir. Ma
demki takaddümü bütçe kanunu tahsisat koyma
makla yanmıştır, bu takaddüm de tebligatla teyit 
edilmiş demektir. Bunun için tarihi neşrinden iti
baren muteberdir ve saireye lüzum yoktur. 

REİS — Refik Şevket Beyin takriri okundu. 
Reyinize arzediyorum. (İşitmedik sesleri). 

Efendim, takrir okunmuştur, arzu edilirse bir 
daha okunsun. (Okunsun sesleri). 

Takrir tekrar okundu) 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al

mayanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
(Gürültüler). 

B. E. REİSİ HASAN FEHMİ B (Hümüşane) 
—- Efendim, takriri encümene istiyoruz. 

REİS — Efendim, takriri encümene gönderi
yoruz. 

7 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili 
hakkındaki kamımın tatbikinin 2 sene tehirine 
dair 1/406 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
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ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğla ) — Efendim, bu 
kanun da bir malî zaruretin neticesi olan bir ka
nundur. Yoksa memleketin iyi idare edilmesi için 
en iyi teşekkülün tam teşekküllü nahiyeler olduğu
na şimdi de kaniim. Fakat malî zaruret karşısında 
bu idarî kanaat susmağa mecburdur. Geçen sene 
Meclisin ibramı ile evvelce kanununu çıkardığımız 
bu elli tam teşekkllü nahiyeler zarureti malî karşı
sında bütçede karşılıksız kaldı. Teşkilâtı bütçede 
karşılıksız kaldığından dolayı bu kanunu kaldır
mak istiyoruz. Yoksa ben eminim ki her dahiliye 
vekilinin ilk fırsat bulduğu zaman yapacağı is; tam 
teşekküllü nahiyeler yaparak Devleti ve Devlet 
kudretini köylünün ayağına götürmektir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

21 temmuz 1931 tarih ve 1857 numaralı kanunun 
ilgasına dair kanun 

MADDE 1 — Yeniden tam teşekküllü elli na
hiye teşkiline ve 1452 numaralı kanuna merbut 2 
numaralı cetvelin tadiline dair olan 21 temmuz 
1931 tarih ve 1857 numaralı kanun ilga edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 

8 — Amenajman ve teşcir işlerinde müstahdem 
orman memurini fenniyesine 657 ve 1508 numa
ralı kanunların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince 
verilmesi muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cet
velin gönderildiğine dair 3/185 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ziraat ve
kili Bey burada mı? 

REİS — Yoktur efendim. 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — O halde? 
REİS — Bunu tehir ediyoruz. Müzakere edile

cek başka bir şey kalmamıştır. Perşembe günü 
saat 14 te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14, 55 

[il 8 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

T. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 14 
Çanakkale mebusu Şükrü Beyin, arazi vergisi kanununun 
5 inci maddesinin tefsiri hakkında 4/27 numaralı takriri 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

' ' •"'" ' " 11- V - 1932 
Yüksek ive isi iğe 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun 5 inci maddesinde (her hangi köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamamının veya muayyen mıntakasnnn mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangın, muzır 
haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derecesinde za
yiata uğrarsa bu suretle zarar görüldüğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye ait vergi
leri Maliye vekâletinin müsaadesile kısmen veya tamamen terkin edilir. İcar edilmiş veya mah
sulâtı sigortalanmış araziye ait vergiler için terkin muamelesi tatbik olunmaz) denmesine ve fev
kalâde arızalan tevlit edebilecek sebepler arasında muzır hayvanlar zikredilmemeline binayı 
içtihat ederek Maliye vekâleti tarlafarelermin husule getirdiği zararı verginin terkinini mucip 
görmemektedir. 

Çanakkale vilâyetinin bilhassa Gelibolu kazasında bu muzır hayvanatın 1.931 senesinde mahsu
lâta yaptığı zarar resmen tesbit edildiği üzere yüzde seksen derecesindedir. 

Kanunda zikredilen sebepler yüzünden de zarar kısmen olduğu takdirde nisbet ancak bu ka
dar yüksek olabilir. 

Esasen kanunun ibaresinde bulunan (gibi) kelimesi, tadat olunan sebeplere mümasil fevka-
lâde arızaların da nazarı itibara alınacağını kasdetmekte ise de vekâlet bu kelimenin yalnız 
bulaşıcı hastalıklara ait okluğu içtihadında bulunmaktadır. 

Halbuki fevkalâde arızaları tavsif eden kelimeler yekdiğerine virgüllerle ve (bulaşıcı hastalık
lar) cümlesi en sonda gedmesine mebni (veya) kelimesile raptolunmuş bıvunması (gibi) keli
mesinin yalnız bu cümlece ait olmasını icap etmez. 

Bulaşıcı hastalıklar gibi hangi şeyler vardır ki vazu kanun onları kasdrtmiş olsun3? 
Vergilerin matrahı sermaye olmayıp kazanç olduğu daha doğrusu olması lâzım geldiği esasatı 

iktisadiye ve maliyedendir. 
Maalıaza arazi sahiplerini imar ve istihsale sevk için zeredilmiyen araziden de vergi alınması mu

vafık olabilir. Fakat a ra is in i bir çok emekler ve masraflarla zeretmiş fakat bekledikleri mah
sul vüeude geldiği bir sırada onu kaybetmiş bir mıntaka ahalisinden vergi istemek Hükümetin nıs-
fet ve şefkat il e kabili teli^' değildir. 

Münferit zararlar nazarı itibara alımıuyabilir. Günkü mutazarrırlara yardım edebilecek komşu
ları, akrabası bulunduğu düşünülür. 

Tohum halinde mezruatını kaybedenlerin vergileri de terkin olunmıyabilir. 
Bu takdirde tekrar zeriyatta bulunul ab ileceği düşünülebilir. Fakat mahsulleri her ne sebeple 

olursa olsun yüzde seksen derecesinde ziyaa uğrayıp herkesin muhtacı himır?t bir hale geldiği mın-
takalarda bu mülâhazat varit olamaz. 

Maruzatı mebsutanıu nazarı iltifata alınarak kanunun beşinci maddesinin tefsirini teklif eylerim 
efendim hazretleri 

Çanakkale 
ı •' Şükrü 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. '^: ' ' 
Maliye encümeni 29 • V -1932 
Karar <No. 58 
Esas No. 4/27 , '. . * 

Yüksek Reisliğe 

1833 numaralı arazı vergisi kanununun 5 inci maddesinin tefsiren halli talebini havi Çanakkale 
mebusu Şükrü Beyefendi tarafından verilip encümenimize havale buyurulan takrir, Maliye vekili 
Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi, 

Esas mesele: tarla farelerinin mahsulât üzerinde vukua getirdiği tahribatın mezkûr 5 inci madde
de tadat edilen arizaların tevlit ettiği zayiattan madut olup olmadığının tayin ve tefsirine müte
dairdir. 

Mezkûr 5 inci madde: her hangi köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamının 
veya muayyen mmtakasmın mahsulleri sel, tolu, kuraklık, yangın, muzır haşerat veya bu
laşıcı hastalıklar gibi fevkalâde arızalar dolayisile en az üçte biri derecesinde zayiata uğrarsa 
bu suretle zarar görüldüğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye ait vergileri Maliye vekâletinin 
müsaadesile kısmen veya tamamen terkin edilir . . . İlâh ) denilmektedir. 

Vazıı kanunun bu husustaki maksadı: fevkalâde arızalarla mahsullerinin en az üçte biri zayiata 
uğrayan arazi sahiplerinin vaziyetlerini nazarı itibara alarak zayiatının derecesine göre o seneye ait 
arazi vergilerinin kısmen veya temamen terkinine ve bu suretle mükellefleri himayeye matuf olma
sına ve tarla farelerinin musallat oldukları arazide ika ettiklei'i tahribat, alelekser muzır lıaşeratın 
tevlit ettiği zayiatın fevkinde olup esasen maddede, zayiatın asgarî derecesi de gösterilmekte bulun
masına binaen encümenimiz mezkûr 5 inci maddedeki ( . . . . Muzır haşerat veya bulaşıcı hastalıklar 
gibi ) cümlesinin tarla farelerine de şamil olacağı kanaatine vasıl olmuş ve maalıaza meselenin tefsir 
suretile hal ve tavzihini muvafık görerek buna ait bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi 
Konya 
Refik 

Aza 
Aydın 
Adnan 

N. M. M. 

Aza 
Maddenin tefsire 
olmadığı ancak 
halli icap ettiği k 
rindeyim. 

Mersin 
A. Hamdı 

Kâtip 
İstanbul 
M. Zina 

tahammülü 
tesis suretile 
anaat ve fik-

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun beşinci maddesinin tefsiri 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun beşinci maddesinde tadat edilen fevkalâde arızala
rın tevlit ettiği zayiat meyanında tarla farelerinin ika eylediği tahribat ta dahildir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 11 15 -XI- 1932 
Esas No. 4127 

Yüksek Reisliğe 
Arazi vergisi kanununun beşinci maddesinin tefsiri hakkında olup Maliye encümeni maz-

batasile encümenimize tevdi kılınan Çanakkale mebusu Şükrü Beyin takriri Maliye vekili ile 
takrir sahibi beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tefsiri talep olunan mesele hakkınde Maliye encümenince dermeyan olunan mütaleaya en-
cümenimizce de iştirak olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili M. M. Aza Aza Aza 
üümüşane Konya Konya Aksaray Çorum Erzurum 
fi. Fehmi K- Hüsnü K. Zaim A. Süreyya Mustafa Asım 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Erzurum İsparta Kayseri Manisa Giresun 

Aziz Mükerrem A. Hilmi M. Turgut Kâzım 



V 



Sıra No 16 
Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından 11 inci dereceden asayı vazi
felerde bulunanların 11 inci dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde olup 
olmadığının tefsiri hakkında 3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 8-VI-1932 
Sayı : 6/7576 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından 11 nci dereceden aşağı vazifelerde bulunan

ların 11 nci dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde ve teadül kanununun 15 nci maddesinin 
A fıkrası hükmünün şümulü dahilinde olup olmadığının tefsiri talebini h^vi Maliye vekale
tinden yazılan 5-VI-1932 tarih ve 108 numaralı tezkere sureti ile merbutu leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye vekâletinin 5/VI/1932 tarih ve 3237/108 numaralı tezkeresi suretidir 

1 - 1452 numaralı teadül kanununun 7 nci maddesi mucibince, devlet memuriyetine bidayeten 
girmek isteyenler 14 üncü ve bunlardan yüksek tahsil görmüş olanlar 11 inci dereceye kabul edilirler. 
Mezkûr kanunun 8 inci maddesi de Devlet memurlarının terfileri hakkındaki hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

2 - Filî kadrolar tamamen tatbik edildikten sonra 1931 malî senesi zarfında bu kadrolarda tekaüt 
veya sair esbap dolayısile vaki olacak münhallere terfian veya naklen tayin edilenlerin tayinleri 
tarihinden itibaren bir sene müddetle sabık maaşlarını alacakları 1931 senesi bütçe kanununun 15 
inci maddesinin A fıkrası hükmü iktizasındandır. 

3 - İptidadan Devlet memuriyetine alınacakların mukaddem memuriyetleri olmadıklarına göre 
bunlardan yüksek tahsil görmüş olanlar, teadül kanununun 7 nci maddesinin verdiği cevaza bi
naen doğrudan doğruya 11 inci dereceye tayin edildikleri takdirde vaziyetlerini terfi addederek 
haklarında salifülârz 15 inci maddenin A fıkrası hükmünü tatbika mesağ görülememekte ise de 
yüksek tahsil görmüş olupta Devlet memuru olanların aşağı derecelerden 11 inci dereceye terfileri 
her veçhile terfi mahiyetini arzettiğinden bunlar hakkında marülarz 15 inci maddenin A fıkrası 
hükmü tatbik edilmektedir. 

4 - Filî kadroların umumiyetle tatbik tarihi olan 1 ağustos 1931 tarihinden sonra 11 inci dere
ceye terfii icra kılınan yüksek tahsil görmüş Devlet memurlarından bir kısmı haklarında bütçe ka
nununun 15 inci maddesinin A fıkrası hükmünün tatbikma itirazen Şûrayi devlette hazine aleyh-
hine idarî dava açmışlardır. 

5 - Şûrayi müşarileyhaca bu husus hakkında ittihaz buyurulan kararın bir sureti leffen tak
dim kılınmıştır. 

Şûrayi devlet; teadül kanununa yüksek mekteplerden mezun olanların 11 inci derecei memu-
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riyete defaten geçebilmeleri kabul olunduğuna göre bu dereceden dun mertebedeki yüksek tahsil 
görmüş Devlet memurlarının bidayeten ihraz edeceği işbu dereceye geçmelerini (terfi) mahiyetinde 
görmiyerek bu gibiler haklarında 15 inci madde hükmünün tatbik edilemiyeceğine karar vermiştir. 

6 - Şûrayi devletin bu kararı salifülârz lf> inci maddenin A fıkrası hükmünü tefsir mahiyetin
dedir. 15 inci maddenin A fıkrasile teadül kanununun, iptidadan Devlet memuriyetine girecek- f 
ler hakkında hükmü muhtevi bulunan 7 nci maddesi değil mezkûr kanunun terfi hakkındaki 8 inci 
maddesi hükmü takyit edilmiştir. Şûrayi müşari ley haca, bütçe kanununun 15 inci maddesinin 
maksadı vazı hilâfına ittihaz edilen bu kararın tatbikatta tevlit edeceği mühim mahzurlardan biri 
de ayni vaziyette olan memurlara Hazinenin binlerce lira farkı maaş ödemek gibi emsal teşkili sure-
tile 15 inci maddenin tasarruf gayesine matuf olan maksadı ihlâl olunacaktır. Her ne kadar 
iptidadan Devlet memuriyetine alınacak memura yüksek tahsil görmüş olduğuna göre doğrudan 
doğruya 30 lira maaş itası mümkün olduğu halde mevcut memurlardan 30 liraya terfi hakkını 
haiz olanların terfileri halinde 30 lirayı almak için bir sene beklemeleri ve bu bir sene zarfın
da sabık maaşlarının verilmesi bir nisbetsizlik manzarası arzediyorsa da iptidadan Devlet memuri
yetine alınanlara kıyasen terfilerde bütçe kanununun 15 inci maddesinin A fıkrası hükmünün 
ihmal edilmesine de imkân olmayıp kanunların imali lâzım geleceğinden Şûrayi devletçe ekseri
yetle ittihaz edilen kararda isabeti kanuniye görülmemekte ve Şûrayi devlet deavi dairelerinin 
bu suretle verdikleri kararların derecei saniyede tetkik mercii bulunmaması hasebile tevali et
mesi muhtemel bulunan bu kabîl müracaatların önüne geçilmek üzere Yüksek Meclisçe yüksek 
mektep mezunu Devlet memurlarından 11 inci dereceden aşağı vazifelerden 11 inci dereceye 
geçmelerinin terfi mahiyetinde ve binaenaleyh 15 inci maddesinin A fıkrası hükmünün şümulü 
dahilinde olup olmadığının tef si ren halline zaruret hâsıl olmuştur. Meselenin ehemmiyetine bi
naen keyfiyetin müstacelen Meclisi Âlice tetkikine müsaade Duyurulması arzolunur efendim. 

Maliye vekili 
' M. Abdülhalik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 16 - XI -1932 

M. No. 14 
Esas No. 3/197 , 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından 11 inci dereceden aşağı vazifelerde bulunanların 
11 inci dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde ve 1931 malî senesi bütçe kanununun 15 inci mad
desinin (A) fıkrası hükmünün şümulü dahilinde olup olmadığının tefsiri talebini havi Maliye vekâletin
den yazılan 5 haziran 1932 tarih ve 108 numaralı tezkere sureti ile merbutunun gönderildiğine dair 
Başvekâletin 8 haziran 1932 tarih ve 6/1576 numaralı tezkeresi encümenimize havale Duyurulduğun
dan mütalea ve tetkik olundu: 

Tef siren halli istenen mesele şundan ibarettir. 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanunun 7 nci maddesinde 

( Devlet memuriyetine bidayeten girmek isteyenler azamî 14 üncü dereceye kabul olunurlar. Bun
lardan yüksek mekteplerden mezun olanların 11 inci ve yüksek bir mektepten mezun olmakla bera
ber ecnebi memleketlerde de yüksek bir ihtisas mektebinden diploma almış olanların 9 uncu derece
deki memuriyetlere kabulleri caizdir... ) denilmekte bulunmasına nazaran evvelce 11 inci dereceden 
aşağı derecelerde bulunan bir vazife kabul ettikleri halde 1931 senesi zarfında 11 inci dereceye terfi 
ettirilmiş olan memurların terfiden mütevellit zamlarının 1931 malî senesi bütçe kanununun 15 inci 
maddesinin (A) fıkrasının - ki bu zamların bir sene müddetle tehiri itasını âmirdir - dairei şümulü
ne girip girmiyeceği meselesidir. , , 
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Alâkadarlar tarafından Hazine aleyhine ikame olunan idarî dava üzerine Şûrayi devletin deavî 

dairesi bu memurların teadül kanununun 11 inci derecedeki memuriyetlere kabul edilebilmeleri hak
kında verdiği cevazdan mülhem olarak bu tayinin terfi mahiyetinde telâkki edilemiyeceğine ve 1931 
malî senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi (A) fıkrasının bu kabîl memurlara şamil olamıyaca-
gına karar vermiştir. 

Encümenimizce hâdisenin tetkikında varılan netice deavi dairesi kararının makûsu olarak şudur: 
Teadül kanunu yüksek mektep mezunlarının 11 inci derecedeki memuriyetlere kabullerine cevaz 

vermesi bu mezunların behemehal 11 inci derecedeki vazifelere alınmaları hususunda kanunî bir 
mecburiyet ifade edecek mahiyette değildir. Bu itibarla kendi rızalarile bu dereceden aşağı vazifeleri 
kabul etmiş olan yüksek mektep mezunlarının 11 inci dereceye geçebilmek hususundaki hak vaziyet
leri 11 inci dereceden aşağı derecelerde bulunupta kıdem müddetlerini ziyadesile doldurarak 11 inci 
dereceye geçmeğe hak kazanmış olan memurların vaziyetinden farklı addedilemez. Hatta bu son 
vaziyette bulunan memurların terfi hususundaki haklan birincilerden akdem olmak icap eder. 

Buna nazaran 11 inci dereceden aşağı derecelerdeki vazifelerde bulunupta kıdem müddetini dol
durmuş olan memurların terfilerden mütevellit terfi zamları mezkûr bütçe kanununun 15 inci mad
desi (A) fıkrasının vazeylediği kuyudata tâbi olarak terfi tarihinden itibaren bir sene müddetle tecil 
edildiği gibi aşağı derecedeki vazifeleri rızaları ile kabul edipte teadül kanununun verdiği cevaza 
istinaden bulundukları derecenin fevkine ve 11 inci dereceye kadar terfi ettirilmiş olan yüksek mek
tep mezunlarının terfi zamlarının dahi bir sene müddetle tecil edilmesi tabiî ve mantıkîdir. 

Bu neticeyi ifade etmek üzere encümenimizce tertip edilen tefsir fıkrasını Umumî heyetin tasvi
bine arzederiz. 

Reis Rs. vekili M. M. 
Gümüşane Konya Konya Aksaray Çorum Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim A. Süreyya Mustafa Asım 

İsparta Kayseri Kırklareli Manisa Yozgat 
Mükerrem A. Hilmi M. Nahit M. Turgut S. Sırrı 

Tefsir fıkrası: 

1931 malî senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi (A) fıkrasının hükmü kendi rızalarile 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna merbut cetvelin 
11 inci derecesinden aşağı derecelerde bulunan vazifeleri kabul etmiş olupta mezkûr kanunun 
yedinci maddesinin verdiği cevaza istinaden 1931 malî senesi zarfında terfi ettirilmiş olan 
yüksek mektep mezunlarının terfi zamlarına da şamildir. 





Sıra No 11 
Ankara memurlarının mesken tazminatı hakkında 3 / 1 2 7 numaralı Başveka

let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenler i mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlğü 28 - XII - 931 
Sayı: 6/4450 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

Mesken tazminatını peşin alan ve Ankarada oturan memurların ay ortasında Ankaradan 
infikâkleri takdirinde aldıkları miktardan kıstelyevm hesabile katiyat yapılıp yapılmayacağının 
ve ay ortasında hariçten Ankaraya gelecek memurlara kıstelyevm hesabile 'mesken tazminatı 
verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan tezkerenin sureti leffen 
takdim olundu. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 

28 mayıs,1928 tarihli kanun mucibince yapılacak meskenlerden istifade edildikçe kato-
lunmak üzere Ankarada ikamet eden memurlara dahil oldukları derecelere nazaran muayyen 
bir nisbet dahilinde muvakkat tazminat itası 1452 numaralı teadül kanununun 18 inci madde
si iktizasındandır. Bu maddeye göre bir memurun muvakkat tazminata Ankarada daimî bir 
vazifede müstahdem olmak ve burada ifayi vazife etmekle kesbi istihkak edebilmekle beraber 
o memurun mahalli ahare tahvilinde veya hariçten bazı memurların Ankaraya naklinde bunlar
dan gerek infikâk ve gerek muvasalat ve işe mübaşeret ettikleri aylar için kıstelyevm suretile 
muvakkat tazminat verilmemektedir. Muamelâtı hesabiyenin sıhhat ve suhuleti noktai nazarın
dan faideli görülen bu şekli muamele teadül kanununun meriyeti tarihinde Divanı muhase
batla bilmüşavere takarrür ettirilerek mezkûr kanuna ait izahnameye dercedilmiş ve o tarih
ten şimdiye kadar bu suretle yani ay ortalarında tahvili memuriyetle Ankaradan infikâk eden
lerden ay bidayetinde aldıkları maaşla beraber peşin verilen mesken zamları kıstelyevm hesabi
le istirdat edilmediği gibi yine ay ortalarında Ankaraya gelen memurlara da ay nihayetine ka
dar kıstelyevm tazminat ita edilmekte ve her iki surette de hadis olan sebebin zevalini 
takip eden aydan itibaren mezkûr tazminat kat veya tesviye edilmekte idi. Ay ortalarında 
Ankaraya gelen veya her hangi bir sebeple muvakkat tazminat alamazken vaziyetin tebeddülü 
ile bu tazminata kesbi istihkak eden memurlarca mezkûr tazminatın kıstelyevm olarak tesviye 
edilmesi talep ve iddia edilmekte bulunmuştur. Bu hususa dair salifülârz maddei kanuniye-
de bir gûna sarahat bulunmamasına binaen Hazinece tatbik edilegelmekte olan usulün muva
fık olup olmadığının Meclisi Âlice tefsiren halli hususuna müsaadei devletlerini arz ve rica 
eylerim efendim. 

Maliye vekili 
Af. Abdiilhalik 
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Maliye eııcüıııeıü ma/halas ı 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar X° 56 
Esas .¥ 3/J27 

Yüksek Reisliğe 
17 - V- 1932 

Mesken tazminatını peşin alan ve Ankarada oturan memurların ay ortasında Ankaradan 
infikâklerinde, aldıkları miktardan kıstelyevm hesabile katiyat yapılıp yapılmıyacağının veya ay 
ortasında hariçten Ankaraya gelecek memurlara kıstelyem hesabile mesken tazminatı verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılıp Başvekâletin 6/4450 numaralı 
ve 28-XII-i93i tarihli tezkeresile gönderilen tezkere encümenimize havale edilmekle tetkik 
ve müzakere edildi, 

Ay içinde bir memurun mahalli alıare tahvilinde veya hariçten bazı memurların Ankaraya 
nakillerinde bunlardan gerek infikâk gerek muvasalat ve işe mübaşeret ettikleri aylara ait 
kıstelyevmlerin nazarı itibara alınmaması muamelâtı hesabiyenin sıhhat ve selâmeti noktasından 
faydalı görülmesi üzerine vekâleti müşarileyhanın Divanı muhasebatla bilmüşavere bu şekli 
muamele mezkûr kanunun izahnamesine dercedilmiş ve şimdiye kadar da bu suretle muamele 
cereyan etmekte bulunmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Halbuki ahiren ay içinde Ankaraya gelen veyahut, bu tazminatın alınması Ankarada daimî 
surette ikametle meşrut olmasına nazaran , vaziyeti mezkûr tazminatı almağa müsait değil 
iken vaziyetinin tebeddülü ile tazminata kesbi istihkak eden memurlar tarafından mezkûr 
tazminatın kıstelyevm olarak tesviyesi talep ve iddia edilmekte bulunmasına ve buna dair 
zikrolunan kanunda bir sarahat olmamasına mebni Hazinece tatbik edilmekte olan usulün 
muvafık olup olmadığının tefsiren halli talep edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 18 inci maddesinde 
mezkûr muvakkat tazminatın maaşlara ilâveten verileceği münderiç olmasına nazaran buna 
ait kıstelyevm muamelesinin de maaşlar hakkında tatbik edilen usul ile mütevazin bir şekilde 
cereyanı tabiî olup binaenaleyh bu usul dairesinde şimdiye kadar yapılan muamelenin ruhu 
kanuna da tevafuk etmesi itibarile isabeti derkâr olduğundan meselenin tefsirine Encümenimizce 
mahal görülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Aza Aza 
Mersin İzmir 

A. Ham di Kâmil 

Maliye E. Reisi N. 
Konya 
Refik 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâtip 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Aydın 
Adnan 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

/H. No. 10 
Esas No. 3,121 

Bütçe öncü m eni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
75 -XI - 1932 

Muvakkat tazminatını peşin alan memurların ay ortasında Ankaradan infikâkleri takdirinde 
aldıkları tazminat miktarından kıstelyevm hesabile katiyat yapılıp yapılmıyacağının ve ay 
ortasında Ankarada bir hizmete tayin edilen memurlara kıstelyevm hesabile muvakkat tazmi
nat verilip verilmiyeceğinin tefsiri talebini havi Başvekâlet tezkeresi Maliye encümeninin maz-
batasile birlikte Encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye vekili Mustafa Adbülhalik Bey 
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hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz işbu tefsir talebi üzerinde Maliye encümeninin vâsıl olduğu kanaate ekseri
yetle iştirak etmiştir. Bu kanaati teşrih ve izah eden Maliye encümeni mazbatasını aynen 
Umumî heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis Reis vekili 
Gümüşane Konya 

Ayın ilk haftalarında Ankarada vazife verilen K. Hüsnü, 
memurlara da o ay için mesken tazminatı ve

rilmesinin zaruri olduğu fikrindeyim. 
H. Fehmi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Muvakkat tazminatın maaşa kıyasen ay başla
rında peşin verileceğine dair kanunda sarahat 
bulunmadığından bu tazminatın ay nihayetle
rinde verilmesi ve ay içinde vukuu melhuz 
tayin ve tahvil ve infikâklerde kıstelyevm 

esasının kabul edilmesi fikrindeyim. 
İsparta 

Mükerrem 





Sıra Ne 12 
Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun O nci ve 7 nci 
maddeleri hükmüne dahil ve resme tâbi olup olmadıyının tefsiri hakkında 

3/17 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri m fi zbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü J5-V-1932 
Sayı : 6/1278 

B. M. M. Yüksek Beisligine 
Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ve 7 nci maddeleri hükmüne 

dahil ve resme tâbi olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkında Dahiliye vekâletinden yazılan 
12-V-1932 tarih ve 482/46 numaralı tezkere sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Dahiliye vekâletinin 12-V-1932 tarih ve 482/46 numaralı tezkeresi suretidir 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 6 nci maddesile olbaptaki talimatnamenin ikinci 

maddesinde tadat olunan mahaller arasında mekteplerin mezkûr olmamasına ve bundan başka 
mekteplerin bina vergisinden de müstesna bulunmasına mebni ücretli olan bazı cemaat ve ec
nebi mekteplerinden tanzifat ve tenvirat vergisi alınmaması lâzımgeleceğine bazı mahkeme
lerce karar verilmekte olduğu ve kanunun ruh ve maksadına uygun olmayan bu gibi yalnış 
hüküm ve içtihatlarla belediyenin kanunî olan varidatından mahrum kaldığı İstanbul belediye 
reisliğinin işarından anlaşılmaktadır. 

Hususî ve ücretle talebe kabul eden mekteplerin bir nevi akar mahiyetinde irat getirmesi 
ve idaresinin kasti intifadan ari olmaması hasebile bunların akar olduğunda bile tereddüt edil
diği ve esasen mükellefiyet mekteplerin idaresine değil mektep mutasarrıfına müterettip bulun
duğu cihetle bu gibi kanuna muhalif ve belediyenin kukukunu muhil hüküm ve içtihatlara 
mahal kalmamak üzere mezkûr hususî mektep binalarının da 6 nci ve 7 nci maddeler hük
müne dahil ve masraf ve hizmet mukabili olan tanzifat ve tenvirat resmine tâbi olduğu hak
kında Büyük Millet Meclisinden tefsiren karar alınmasına müsaadei devletlerini rica ederim 
efendim. 
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Dahil iye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar X° 35 
Esas ,V 3/179 II -VI- 1932 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ve 7 nci maddeleri hükmüne 
dahil ve resme tâbi olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkında Dahiliye vekâletinin müraca
atına iptinaen Başvekâleti Celileden irsal ve Encümenimize havale buyurulan 15 mayıs 1932 
tarih 6/1278 numaralı tezkere mütalea ve tetkik olundu. 

Belediyelerin uhdelerine mevdu vezaifi hakkile ifa için , kabili istifade her nevi varidat 
membalarından istifade etmeleri kabul olunmakla beraber 423 numaralı belediye vergi vere-
simleri kanununun 6 ncı maddesinde zikrolunan mebatıi meyanına mekteplerin de ithaline 
imkân görülmediğinden meselenin tefsire tahammülü olmadığına ve Hükümetçe lüzum görüldü
ğü takdirde bir kanun lâyihası .tanzminin zarurî bulunduğuna ve havalesi mucibince evrakın 
Maliye encümenine tevdiine 24-V-1932 tarihinde karar verildi. 

Dahiliye E. Reisi Reis vekili M. M. Kâtip 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş 

Cemil Şükrü 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Elâziz Amasya Kars 

İsmail Hüseyin Esat Baha Tali 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 84 

Esas No. 3/179 
Yüksek Reisliğe 

Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun altıncı ve yedinci maddeleri 
hükmüne dahil ve resme tâbi olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkında Dahiliye vekâletinden 
yazılıp Başvekâletin 6/1278 numaralı ve 15 mayıs 1932 tarihli tezkeresile gönderilen tezke
re sureti ve Dahiliye encümeninin bu baptaki mazbatası Encümenimize havale edimekle tet
kik ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanunun altıncı maddesinde tadat edilen mahaller arasında mekteplerin mezkûr 
olmamasına mebni ücretli olan bazı cemaat ve ecnebi* mekteplerinden tanzifat ve tenvirat 
vergisi alınmaması lâzımgeleceğine bazı mahkemelerce karar verilmekte olduğu ve bu itibarla 
meselenin tefsiren halli talep edildiği anlaşılmıştır. 

Dahiliye encümeni ise 423 numaralı belediye vergi ve resimleri kanununun altıncı mad
desinde zikrolunan mebani meyanına mekteplerin de ithaline imkân görülmediğinden meselenin 
tefsire tahammülü olmadığına karar vermiştir. 

Gerçi mezkûr 423 numaralı kanunun altıncı maddesinde tadat edilen mebani meyanına 
mektepler ithal edilmemiş ise de bu gibi mebaninin tenvirat vergisi matrahını tayin eden 
yedinci maddesinde de akarlardan tenvirat resmi alınacağı münderiç olduğu gibi onuncu 
maddesinde dahi akarların belediye resimlerine tâbi olduğu sarahaten gösterilmekte olup 

Aza Aza 
Antalya Malatya 
Rasıh Vasıf 

Aza 
Ankara 

Muslihittin 

27 -VI - 1932 
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akarat ise menfaat kastile kullanılan mebaniye şamil olduğuna ve ücretli talebe kabul eden 
hususî mekteplerin de akar mahiyetinde bulunduğuna binaen bunlardan mezkûr yedinci ve 
onuncu maddeler mucibince tanzifat ve tenvirat resmi alınması tabiî görülmüş ve bina
enaleyh Encümenimiz, Dahiliye encümeninin bu baptaki noktai nazarına iştirak edeme
diği gibi mezkûr maddelerin sarahati karşısında meselenin tefsiren hallini mucip bir cihet de 
olmadığına^ ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
M. M. Kâtip Aza Aza Aza 

İstanbul İzmir Diyarbekir Malatya 
M. Ziya Kâmil Zülfü M. Nedim 

Aza Aza Aza 
Konya İsparta Aydın 
Refik Kemal Turan Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

/5-X/-/p52 
Yüksek Reisliğe 

Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ve 7 nci maddeleri 
hükmüne dahil ve resme tâbi olup olmadığınin tayin ve tefsiri hakkında Dahiliye vekâletinden 
yazılan 12-V-1932 tarih ve 482/46 numaralı tezkere suretinin takdim edildiğine dair Başve
kâletin 15-V-1932 tarih ve 6/1278 numaralı tezkeresile Dahiliye ve Maliye encümenlerinin 
bu baptaki mazbataları Encümenimize havale buyurulmuş olduğundan mütalea ve tetkik olundu. 

Belediye vergi ve resimleri hakkındaki 423 numaralı kanun, ihzarı esnasında Encümcnimizce 
tetkik ve müzakere edilmemiş bulunmak ve kanunlar tefsirinin de bu kanun lâyihalarını ihzar 
eden encümenlere ait olduğu Dahilî nizamnamenin ahkâmından olmak itibarile Encümenimiz 
tefsiren halli istenilen mesele hakkında kanunun ruh ve manasından mülhem olarak bir kanaate 
vâsıl olabileceğine kani olmamıştır. 

Bu itibarla Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarını aynen Umumî heyetin tasvibine 
arzetmeği kararlaştırmıştır. 

Reis Reis vekili M. M. 
Gümüşane Konya Konya Aksaray Çorum İsparta 

H. Fehmi K> Hüsnü K. Zaim A. Süreyya Mustafa Mükerrem 
Erzurum Girsun Kayseri Manisa Yozgat 

Asım Kâzım A. Hilmi M. Turgut S. Sırrı 

Maliye E. Reisi 
Çorum 
Ismet 
Aza 

Kastamonu 
Refik 

4 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

^ŞgM. No?9 
Esas No. 3İ179 
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Sıra No 13 
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, tapu harçları kanu
nunun 16 ncı maddesinin tefsiri hakkında 4/18 numaralı 

takriri ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tapu harçları kanununun yedinci maddesi mucibince yeniden tescil edilen veyahut maliki namına 
kaydi yürütülen bir gayrimenkulun maliklerinden kıymetinin binde yirmi beşi nisbetinde harç alı
nacağı münderiç ve son muvakkat maddesinde dahi kanunun meriyeti tarihinden itibaren üç sene 
içinde şu muamele yapılırsa yedinci maddede muayyen harç alınmıyacağı musarrah olduğu halde 
evvelce arsa iken ahiren binaya inkılâp eden gayrimenkul ashabının bu son muvakkat madde hük
münden istifade etmek üzere müracaatlerinde mezkûr kanunun on altıncı maddesine istinaden gayri
menkul kıymetinin binde biri nisbetinde harç talep edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki 
mezkûr on altıncı madde tapu sicillinde vukua getirilmiş olan herhangi bir hatanın tashihi halinde 
alınması lâzımgelen harca mütealliktir ve mezkûr maddenin son fıkrası da şu maruzatımı müeyyittir. Bi
naenaleyh vazn lumun un halka bu müsaadeyi bahşetmekten maksadı tapusuz gayrimenkul bırakmamak 
ve tapusuzların üç sene zarfında tescil ve tapuya raptrnı temin etmekten ibarettir. Bina vergisi kanunu
nun yedinci maddesinin birinci fıkrasında yeniden inşa edilen bir binanın iki ay zarfında beyanna
mesi verilmek şartile inşaatın hitam bulduğu senei maliyeyi takip eden malî sene iptidasından iti
baren üç sene vergiden muaf olduğu halde maliki namına tapuya raptedilen bir binanın üç sene 
zarfında müracaat edilmek şartile tapu harcından da istisnai lâzLmgeleceği evlâbittariktir. Bina
enaleyh mezkûr harç kanununun on altnıc! maddesindeki tashihi kayit ibaresindeki mana ve şü
mulün tefsiri zımnında işbu takririmin ait olduğu encümene havalesini rica ederim efendim. 

2 - 1 -1932 
Yozgat mebusu 

8. Sırrı 

Maliye encümeni mazbatası 
4 

T. Ji. M. M. . - • - - . • • . 
Mali]/e encümeni 

Karar No. -it 16 - İTİ - 1932 
Esas No. -1/1H 

Yüksek Reisliğe 

Tapu harçları kanununun 16 ncı maddesinin tefsiri hakkında Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Be
yin Makamı Kiyasetten nıuhavvel takriri tapu umum müdürü hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu: 

• 1 

Takririn mevzuu, tapu harçları kanununun yedinci maddesinde ( yeniden tescil edilen veya 
maliki namına kaydi 'yürütülen bir gayrimenkulun maliklerinden kıymetinin binde yirmi beşi nisbetinde 
harç alınacağı) musarrah ve muvakkat maddesinde de (kanunun meriyeti tarihinden itibaren üç sene 
içinde gayrimenkullerin yeniden tescilinde veya maliki namına kaditlerinin yürütülmesinde ye
dinci maddede muayyen harç alınmaz) ve on altıncı maddesinin son fıkrasında ise alâkadar
ların sunu taksiri olmaksızın tapu idaresince vukua getirilecek yanlışlıkların tashihinde bir şey 
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alınmaz ) diye muharrer olan hükümlere nazaran evvelce arsa iken binaya inkilâp eden gayrimen
kul ashabından muvakkat maddedeki üç. sene müddet içinde müracaat edenlerin de on altıncı mad 
dedeki kıymetinin binde biri nisbetindeki kayit tashihi harcından istisnaları lâzımgeleceği mütale-
asile ( tashihi kayit ) ibaresinin mana ve şümulünün tefsiri talebini muhtevi bulunmakta ve vazn 
kanunun bundan maksadı tapusuz geyrimenkul kalmamasının teinini olduğu ve bina vergileri ka
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında dahi yeniden inşa edilen binalar hakkında mümasil 
bir muafiyet bulunduğu esbabı mucibe olarak zikredilmektedir. 

Halbuki: tapu harçları kanununun 7 nci maddesindeki (Mal ik ) tabiri 1515 numaralı kanunla 
yapılan tasarruflara ait olup daha evvelki tedavüller harca tâbi olmadıkları gibi muvakkat mad
de dahi bunu müeyyit bulunmasına binaen Encümenimizce tapulu arsaların binaya inkilâp etmesi 
keyfiyetinin bu madde ile alâkası görülmemiş, on altıncı maddedeki ( kayit tashihi ) ibaresinin 
mana ve şümulüne gelince; müseccel senetler üzerine fidanlık yapılması, eşcar garsi, bina inşa veya 
ifrazı gibi değişiklikler hakkında ötedenberi tapu idarelerince yapılan muamelei mahsusaya ıtlak 
olunup hâdiseler üzerinde bir çok emsal ve formülleri mevcut muştalan bir terkip olduğu ve hata 
tabirinin de evrakı müsbiteye nazaran kayit defterlerinde veya kayitlere nazaran senetlerde vaki 
sehvü hataların usulen tashihinden ibaret bulunduğu cihetle ( tashihi kayit ) muamelesinin esas ve 
envaına şamil değildir. 

Bundan başka takririn istihdaf eylediği harç muafiyeti muvakkat madde hükmünün iki ay 
sonra sukutuna binaen tapulu arsalar üzerine yapılan binalarla yukarıda tadat olunan değişiklik
ler ve saire gibi kayit tashihini icap ettiren muamelâtın da yedinci madde hükmüne tevfikan bin
de yirmi beş harca tâbi tutulması gibi bir mahzuru müeddi bulunduğu ve esasen on altıncı madde 
ahkâmı sarihası yukarıdaki mütaleatla muhtacı tefsir görülmediği cihetle havalesi mucibince Büt
çe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Konya Bayazıt İsparta Malatya Mersin üiyarbekir 
Refik İhsan Kemal Turan M. Nedim A. Hamdı Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15/XI/1932 

M. No. 12 
Esas No. 4/18 

Yüksek Reisliğe 

Tapu harçlen kanununun on altıncı maddesinin tefsiri hakkında olup Maliye encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi kılınan Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri Tapu ve Kadas
tro Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Cereyan eden müzakere neticesinde encümende hazır bulunan takrir sahibinin teklifinden vazgeç
tiğini ifade eylemesi üzerine takrir lıakkında ayrıca tayini muameleye hacet kalmamıştır. Umumî 
heyete arzına karar verildi. 

Reis Rs. vekili M. M. 
Gümüşhane Konya Konya Aksaray Çorum Erzurum 

H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim A. Süreyya Mustafa Aziz 

Erzurum İsparta Kayseri Mnisa Giresun 
Asım Mükerrem A. Hilmi M. Turgut Kâzım 



Sıra No 8 
Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili hakkındaki kanu
nun tatbikinin 2 sene tehirine dair 1/406 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 14- VI-1932 
Sayı: 6J1623 , 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Veniden elli tam teşekküllü nahiye teşkili hakkındaki 1857 numaralı kanunun tatbikinin 

iki sene müddetle tehirine dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
Q-VI-1Q32 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
1032 maiî senesinde mukaddema Meclisi Âlice kabul buyurulan 1857 sayılı kanunla elli tam 

teşekküllü nahiyenin teşkili icap etmektedir. Halbuki mezkûr sene bütçesi tasarruf mülâhazası 
Ve bütçe muvazenesi esasına müsteniden tanzim kılınmış ve bu nahiyelerin teşkili için muktazi 
22 500 liralık tahsisatın vazına imkân bulunamamıştır. Tam teşekküllü nahiyelerin fevaidinden 
memleketin her köşesinin hissement olması ve her sene muntazam bir program dahilinde yer 
yer teşkilâtın yapılması zaruri isede yukarıda zikredilen malî sebepler tahtında bu teşebbüsün 
iki sene müddetle tehirine mecburiyet hasıl olmuş ve tanzim kılınan kanun lâyihası leffen arz 
ve takdim kılınmıştır efendim. 

Dahiliye .encümeni niazhatasi 
T. B. M. M. 

Dalllye encümeni 26-VI- 1032 
Kan M 39 

Esas M' 1J4Û6 
Yüksek Reisliğe 

Yeniden tam teşekküllü elli nahiye teşkili hakkındaki kanunun tatbikinin iki sene müddetle 
tehirine dair Dahiliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 9-VI-1932 tarihli içtima
ında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ye esbabı mucibe mazbatası Başvekâleti 
Celilenin 14 haziran 1932 tarih ve 6/1623 numaralı tezkeresile birlikte Encümenimize havale 
Ve tevdi edilmekle Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olun
du* 
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Lâyihaya bağlı mazbatadaki sebepler Encümenimizce de tasvip edilerek lâyihanın aynen ka
bulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunur. 

Da. E. R. R. Vekili M. M. Kâ. Aza Â2a 
Tekirdağ Tekirdağ Malatya Muş Ş. Karahisar Çanakkale 

Cemil A. Muttali/j H. Reşit Vasfı Rasit Şükrü 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Ordu Zonguldak Malatya Ankara Elâziz 

Rasıh Ahmet İhsan Rifat Vasıf Muslihittin Hüseyin 

Tîütçc Eııci'ıninni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. JV 7 14-M-1932 
Esas X- 1/406 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden tam teşekküllü elli nahiye teşkili hakkındaki 1857 numaralı kanunun tatbikinin 
iki sene müddetle tehirine dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
9/VI/1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı muci-
besinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 14 haziran 1932 tarih ve 6/1623 numaralı tezke
resi ve Dahiliye encümeninin bu baptaki mazbatası Encümenimize havale buyurulmuş olduğun
dan tetkik ve mütalea olundu. 

1932 malî senesinden itibaren tatbik edilmek üzere yeniden tam teşekküllü elli nahiyenin 
teşkili 1857 numaralı kanun ile Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuştu. 

Bir taraftan bu nahiyelerin yalnız Dahiliye vekâletini alâkadar eden teşkilâtının yapılması 
senede 22 500 liralık bir masrafa mütevakkıf bulunması ve bütçe zaruretleri dolayısile bu 
tahsisatın 1932 malî senesi bütçesine konulamaması ve diğer taraftan bu nahiyelerin teşkilât 
tarzına nazaran ayrıca vergi ve tapu memurlarının tedarikinin müşkül bulunması ve bunların 
dahi istilzam ettikleri masarifin maliye bütçesine konulamaması sebebile salifülârz kanun hü
kümlerinin tatbikına imkân bulunamamıştır. Bu sebepten bu teşkilâtın iki sene müddetle tehiri 
Hükümet tarafından teklif edilmiştir. 

Encümenimiz iki sene sonra bütçe imkânlarının bu teşkilâtın icrasına müsait olup olamıya-
cağı hakkında katı bir kanaat serdedilmesinin bu gün için kabil olmadığına ve diğer taraftan 
bu günkü maaşlarla matlup evsafta memur bulamamak yüzünden tatbikatın verdiği makûs ne
ticeler dolayısile mevcut tam teşekküllü nahiyelerden bile vergi ve tapu memurları (L) cetve
line alındığı halde kısa bir müddet zarfında matlup evsafta memur bulunarak mevcut nahiyele
rin ve yeniden teşkil olunacakların tam teşekküllü nahiye mefhumuna mutabık olarak teşkil 
olunmasının mümkün olamıyacağma kani bulunmak dolayısile ilerde normal senelerin tebellür 
edecek malî icaplarına ve mevcut olacak idarî unsurların evsafını nazarı dikkate alarak bu ne
vi teşkilâta yeni bir istikamet ve mahiyet verildiği zaman lâzımgelen mevzuat tedvin edilmek 
üzere tatbik olunamıyan salifülârz 1857 numaralı kanunun ilgasını, tatbikinin teciline mürec
cah görmüştür. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili M. M. Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Aksaray Çorum Edirne 
fi. Fehmi K- Hüsnü K- Zainı A. Süreyya Mustafa Fayik 
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Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Elâziz Erzurum Erzurum İsparta Kayseri Manisa Sivas Yozgat 
H. Tahsin Asım Aziz Mükerrem A. Hilmi M. Turgut M. Remzi S. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden elli tam teşekküllü nahiye teşkili hak
kındaki 1857 numaralı kanunun tatbikinin 
iki sene müddetle tehir edilmesine dair kanun 

lâyihası 

Madde 1 — 1932 malî senesi bütçesile 
yeniden teşkil edilecek olan elli tam teşekkül
lü nahiyenin teşkili hakkındaki 1857 numaralı 
kanunun tatbiki iki sene müddetle tehir edil
miştir. 

Madde 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-VI-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M, Abdülhalık Esat 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dn Refik 
G. İ. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

21 temmuz 1931 tarih ve 1857 numaralı 
kanunun ilgasına dair kanun lâyihası 

Madde 1 — Yeniden tam teşekküllü elli 
nahiye teşkiline ve 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin tadiline dair olan 
21 temmuz 1931 tarih ve 1857 numaralı 
kanun ilga edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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