Ö. Senatosu

B : 125

lediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre re
sim alınır. Bu resmi, liman dairelerince tahsil
olunarak o yer belediyesine verilir.»
2. 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye
Gelirler Kanununun: ilâm ve reklâm resmine
ait 21 nci maddenin :
a) 5 nci fıkra hükmü : Anayasa Mahke
mesinin 29 . 3 . 1966 tarih ve 965/45 esas V3
1966/16 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
«Ayrıca belediyelerin yapacağı ve yaptıra
cağı tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak
Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre
ücrt almaya belediyeler yetkilidir.»
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3. B) Aynı maddenin 4 ncü fıkra hükrr.ü :
Anayasa Mahkemesinin 3 . 7 . 1969 tarih
1969/23 esas ve 1969/41 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.
Dördüncü fıkra «Meydan, yol ve sokaklarda
ve umuma açık yerler ile nakil vasıtalarında ve
herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gös
terilen ve dağıtılan ilânlarla her ne surelic V2
vasıta ile olursa olsun yapılacak ilân diğer vo
reklâmlardan belediye meclisince düzenlenecek
esas ve tariflere göre resim alınır.»
«Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun ya
pılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye mec
lislerince düzenlenecek esas ve tarifelere gere
resim alınır.» Yolundaki hükmün ilâna ilişkin
bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve ipta
line ve iptal kararının 31 Aralık 1969 gününde
yürürlüğe girmesine rağmen,
A) 31 Aralık 1969 tarihinden itibaren yürürülükte okmyan kanunun, sanki yürürlükte
imiş gibi hareket eden belediye reisleri veya il
gili memurlar hakkında ne muamele yapılmış
tır.
B) Kanunsuz gasbedilen bu paraların ilgili
lere iade edilmesi hususunda ne gibi muamele
yapılacaktır.
C) Belediye Gelirleri Kanununun bugünün
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde yeni
den tedvini hususundaki hazırlanan tasarı ne
safhadadır.
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lü olarak cevaplandırılmasını istediği önergeyi
cevaplandırıyorum.
1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 numaralı Beledi
ye Gelirleri Kanununun bâzı hükümleri Ana
yasa Mahkemesince muhtelif tarihlerde ittihaz
edilmiş bulunan kararlarla iptal edilmiştir.
Ezcümle; liman işgal resmi, tabelâ resmi ve
ilân ve reklâm resmi hakkındaki hükümler bu
meyandadır.
Anayasa Mahkemesi kararlarında, bu resim
lerin yürürlükteki kanuna göre, belediye mec
lislerince düzenlenecek tarifelere göre alınmak
ta olmasının Anayasaya aykırı bulunduğu ge
rekçe olarak gösterilmiştir. Bahis mevzuu hü
kümlerin iptalinden sonra bâzı belediye ve ku
ruluşlarca mezkûr resimlere taalluk eden hü
kümlerin uygulanması mevzuunda izhar edilen
tereddütlerin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi
üzerine ,iptal tarihine kadar tahakkuk etmiş
bulunan resimlerin tahsil edilmesi, ancak iptal
tarihinden itibaren bu hükümlere müsteniden
resim alınmaması gerekeceği ilgililere muhte
lif yazılarla tebliğ edilmiş ve uygulama bu su
retle düzenlenmiştir.
Mezkûr müracaatlar dışında resmî mükelle
fi olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ip
tal edilmiş bulunan hükümlere müsteniden bun
lar yürürlükte imiş gibi evvelce resim alındığı
hakkında bugüne kadar Bakanlığıma intikal et
miş bir şikâyet mevcut değildir. Böyle bir du
rum müâahade ve tesbit edilirse yapılacak işlem
konusunda belediye gelirleri hakkımda da ge
çerli olan Vergi Usul Kanununda etraflı hü
kümler mevcudolup, bu hükümler uyarınca ha
ta düzeltilir, başka bir ifade ile, fazla hesapla
nan resim terkin ve şayet resim tahsil edilmişse
mükellef reddolunur.
Diğer yandan belediye gelirlerini verimli
hale getirmek ve günün icaplarına göre düzenle
mek amacı ile Millet Meclisi gündeminde bulu
nan Belediye Gelirleri kanun tasarısı Hükümet
çe geri alınmış idi. Söz konusu tasarı Sayın öz
türkçine'nin temas ettiği konuları da ele almak
suretiyle yeniden tetkike tabi tutularak beledi
ye gelirlerinin verimli ve günün icaplarına uy
gun bir hale getirilmesi sağlanmış ve tasarı
Meclise sunulmuştur. Ve halen bir geçici karma
komisyondadır.
Arz ederim.

