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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek yeniden in
tihap edilen dört zatm mebuslukları tasdik ve üçünün 
tahlifleri icra edildi. Bundan sonra Nafıa ve Millî Mü
dafaa Vekâletleri muvakkat bütçelerine tahsisat ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihaları ile Kütahya mebusluklarına 
intihap edilen iki zat hakkındaki mazbata müzakere ve 
kabul olundu. 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi tramvay şirketine 
Evkaf Umum Müdürlüğünün iştiraki mezuniyetine dair 

/ — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyin, Cenevre kon
feransında heyeti murahhaşamızın aldığı intiba 
hakkında Hariciye Vekâletinden şifahî sual takriri 

Reis — Efendim, nizamname mucibince sual 

/ — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tram
vayları Türk Anonim Şirketine Evkaf Umum Mü-

fll 40 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

kanun lâyihası dahi müzakere ve nazarı dikkate alman 
takrirle birlikte encümene iade edildi. Arazi vergisi 
hakkındaki kanun lâyihasının da birinci müzakeresi icra 
olunduktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

A. Kâzım Ziya Gevher II. Itüştü 

sahibi hazır bulunmazsa ikinci içtimaa tehi r edi
lir. İkinci iet imadada bulunmazsa sual sakıt olur. 
Maamafih sual sahibi yine bir defaya mahsus ol
m a k üzere ayni şey için sual sorabilir . Sual sakı t 
o lmuştur . 

dürlüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesi hak
kında 1/58 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası fil 

fil Evveliyatı 15 inci inikat zaptındadır. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Ankara istiklâl Mahkemesince 10 sene hapse 
mahkûm edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî vaziyetin
den dolayı geri kalan cezasının affi hakkında 3/23 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

2 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları kanunu 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

3 — Muamele vergisi kanunu makamına kaim 1/41 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

BİHLNCJ CELSH 
Açılma saati : 14,20 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Rei& Meclis inikat etmiştir. 

İNTİHAPLAR 

/ — Şurayi Devlet Jiiya.se t ile âzalığına birer 
zatin intihabı hakkında 3/17 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 
mürekkep Müşterek Encümen mazbatası fil 

Reis — Efendim, evvelâ reis intihabı için reyi

nizi vereceksiniz. Bu reyler top landık tan sonra 
bir âza intihabı yapılacaktır . Kutular g'ezdirileeek-
tir. Lütfen reyinizi istimal edersiniz. 

Reyler toplanıncıya k a d a r ruznameye devam 
ediyoruz. 

(Şurayı Devlet Reisliği için rey top landı ) 

SUALLER 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Reis — Efendim, bu kanun lâyihası encümence 

yeniden tanzim olunmuş ve berayi müzakere Heye
ti Celilenize sevkedilmiştir. Kanun lâyihasının he
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketine ait 250 000 liralık hisse 
senedinin Evkaf Umum Müdürlüğünce satın alın

masına dair kanun 
MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketi hisse senetlerinden 250 000 
lira itibarî kıymetinde hisse senedi satın alma
sına mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Birinci maddede zikrolunan 
250 000 lira bir taraftan Evkaf Umum Müdürlü
ğünün 1931 senesi varidat bütçesinde [icarei vahi-
deli satış hasılatı] namile açılacak fasla irat di
ğer taraftan masraf bütçesinde [Üsküdar - Kadı
köy ve havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim 
Şirketi hisse senedi mubayaa bedeli] namile açı
lacak fasla tahsisat kayit olunarak mahsup olu
nur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Şurayi Devlet Reisliği hakkında henüz rey ver-
miyenler varsa lütfen versinler! 

Ara istihsali hitam bulmuştur. 
Şurayi Devlet âzalığı için reyler toplanacaktır. 
(Şurayi Devlet âzalığı için rey toplandı). 
Serdar Ahmet B. (Kırşehir), Hamdi B. (İstan

bul) Hüseyin B. (Elâziz) Şurayi Devlet reis ve 
âzalığı intihabına ait reylerin tasnifine kur'a ile 
memur edildiler. 

2 — Karsın Kıro mahallesinden İsmaüoğlu 
Nevruzun ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/4 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatamı [1] 

İbrahim B. ( İsparta ) — Baş müddei umumi 

[1] 42 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

nin yaptığı itiraz lütfen izah olunur mu? 
Adliye En. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 

Kars hapishanesinden, Erzurum hapishanesine 
nakledilen mahkumlar arasında Yusuf namında 
birisi öldürülmüş. Failler, hakkında Ölüm cezası hük
medilen Nevruz ile diğer arkadaşlarıdır. Erzurum 
Ağır Ceza Mahkemesinde muhakeme icra edilmiş, 
Yusuf un taammütle öldürüldüğüne mahkeme kani 
olmuş, ve fail hakkında da ölüm cezası tertip et
miştir . Mahkemei Temyiz Birinci Ceza 
Dairesi, bu hükmü tasdik etmiş, Fakat baş müddei 
umumilik tebliğnamesinde bu ilâmın nakzını iste
miş. Nakız sebebi varit görülmediğinden dolayı 
tasdiki mutazammın sadır olan ilâma, salâhiyeti 
kanuniyesine istinaden ceza heyeti umumiyesinde 
itiraz etmiş Ceza heyeti umumiyesi, baş müddei 
umuminin itiraznamesini tetkik ediyor, muhakeme 
zabıtnamesine ve sadir olan ilâma nazaran bu iti
raz! varit görmiyor. ttirazm hulâsası şudur: 

Maktul Yusuf ile failler arasında evvelce bir 
husumet vardır. Bu husumetin tamikile hâdisenin 
taammüden ika edilip edilmediği hakkında mah
keme tahkikatta bulunsun ve filin taammüden vu
kuuna dair olan esbabı hükmiyesini daha ziyade 
tavzih etsin, mahiyetindedir. Fakat ceza heyeti 
umumiyesi bu itirazı varit görmiyerek birinci ceza 
dairesinin, tasdika dair olan kararını kanuna mu
vafık bularak tasdik etmiştir. 

Encümenimiz de tetkikatında, cezanm tahvil 
ve tahfifini mucip bir sebep görmemiş olduğun
dan infazını Heyeti Celileye arzediyor. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim. 
( Hayır sesleri ) . Mazbatayı reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

3 — Rizeli Memetoğlu Ali Riza ve Rasimoğlu 
Hamdinin aölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
3/49 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
İbrahim B. ( İsparta ) — Mazbatada ekseri

yetle karar verildiği yazılmaktadır. Muhalefette 
kalanların esbabı muhalefeti hakkında encümen 
lütfen izahat versin. 

Reis — Bundan evvelki kanuna rey vermiyen
ler varsa lütfen reylerini versinler. İstihsali 
âra muamelesi hitam bulmuştur. 

Adliye En. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim; Yavuz gemisi efradından Suphi Rıza 
Onbaşı geminin polis vazifesini ifa ile meşgul ol
duğu bir sırada, gemide mahpes ittihaz edilen 
yerde disiplin cezasına uğramış Rizeli Ali Rızayi 
hava aldırmak için mahpesin kapısından çağırmış. 
O da cevap vermiş, fakat dışarı çıkmamış, çık
madığını görünce tekrar çağırmış ve yine ses 
verdiği halde gelmemiş, onun bulunduğu yere 

Fil 43 numaralı matbua, zaptın sonuna merbut
tur. 
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gitmiş, müteakiben feryatlar işidilmiş, gitmişler. 
Ali Rıza elindeki bir sustalı çakı ile Suphi Rıza 
Onbaşıyı müteaddit yerinden yaralamış ve bu 
suretle ölümüne sebebiyet vermiş. Son askerî 
<-eza kanunu ile usulü muhakematı askeriye ka
nununun neşrinden evvel bunun tahkikimi ve mu
hakemesine başlanmış. Gemi divanı harbinde 
yapılan tahkikatta aleti katil olan sustalı çakının 
kimin tarafından tedarik edildiği hususundaki tah
kikat, gerek katilin ifadesi ve gerek onu müteakip 
hastanede yatmakta olan diğer mahkûm Hamdinin 
celbi ile tayıan vaki olan ikrarlarından bu Ali 
Hizanın isyankâr, itisafî bir ruh taşıyarak, her 
hangi bir âmirine karşı bir hissi nefret beslediğini 
ve tesadüf ettiği her hangi birini öldürmeği tas
ni, im. ettiğini ve bu niyetini arkadaşı hemşehrisi 
olduğu anlaşılan Hamdiye söylemiş ve Hamdi de 
ona bu çakıyı dışardan bir liraya tedarik ederek 
getirip vermiş. 

Yeni usulü muhakeme neşrolunduktan sonra-
bu muhakeme Üçüncü Kolordu askerî mahkeme
sine intikal etmiş ve bunlar müdafaaten, evvelce 
nıesbuk ikrarları hakkında bazı tevillere sapmış
lar. Fakat huzurlarında ifadelerini verdikleri es
ki divanı harp heyetinin yeminle ifadeleri dinle
nerek, muhakemesi cereyan etmiş, askerî mahke
me Ali Rızanın hem askerî ceza kanununa ve hem 
de t ürk kanunu cezasının 450 inci maddesinin, 
canavarca ve taammütle ika edilen katil fili, fık
ralarına tevfikan, hareketinin ölüm cezasını mu
cip olduğuna kanaat getirmiş ve o suretle hük
metmiş. 

Hamdinin hareketine gelince: Hamdinin fiil
de iştiraki bir hareketi mevcuttur. Askerî mah
keme ve onun ilâmını tasdik eden Temyiz Askerî 
Mahkemesi, bu hareketi iştirakiyeyi hemfiil mer-
i ebesinde addederek faili aslî gibi ona da ölüm 
cezası tertip etmiş. Encümenimiz bu hareketi iş-
firakiyeniıı faili aslî mertebesinde olmadığına ka
ni olmuştur. 

Fakat mahkeme hükümlerini tağyir ve tebdile 
salâhiyetimiz yoktur. Ancak Teşkilâtı Esasiye ka
nununun 26 inci maddesinin Heyeti Celileye bah
şettiği salâhiyete istinaden, cezanın tahvil ve tah
rifi düşünülmüş ve esbabı mucibede zikredildiği 
veçhile, hükme ilişmemek şartile cezanın tahfifi 
muvafıkı madelet olacağı mülâhazasına varılmış-
1 ir ve bunu Heyeti Celilenizin nazarı tasvibine ar-
zettik. Hamdinin hareketi iştirakiyesi, on seneden 
a kal olmamak üzere ağır hapsi müstelzimdir. Fa
kat esbabı müşeddede olmak lâzımdır. Bu itibarla 
<>n beş sene ağır hapse konulmasını, Heyeti Celi
leye arzettik. Bunun tasvip ve kabul buyrulması
nın muvafıkı madelet olacağı kanaatindeyiz. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? maz
batayı reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
nıiyenler . . . Mazbata kabul edilmiştir. 

i — Sıvasın Üryanimüslim mahallesinden Ke-
rimoğlu Veysclin ölüm cezasına çarpılması hakkın

da 3/9 numaralı Başvekalet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası fil 

Reis — Mütalea yoktur. Mazbatayı kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bundan evvel müzakere edilen, evkafın Üskü
dar tramvaylarına iştiraki hakkındaki kanun için 
rey toplanacaktır. Lütfen reyinizi istimal ediniz. 

5 — Maarif eminliklerinin lâğvi hakkında 1/86 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encü
menleri mazbataları f2f 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maarif eminliklerinin ilgası hakkında kanun 
MADDE 1 — Maarif teşkilâtına dair olan 22 

mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 20 inci 
maddesi mucibince teşkil edilmiş olan Maarif emin-
likleri lâğvolunmuştur. 

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

MADDE 2 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut cetvelin Maarif 
Vekâletine ait kısmından derece, adet ve maaşla
rı aşağıda yazılı memuriyetler tayyedilmiştir. 

Derece Memuriyetin nev'i 
5 Birinci sınıf maarif emini 

îkinci sınıf maarif emini 
Maarif emini muavini 
Mümeyyiz 
Kâtip 

•» 
Reis — Maddeyi kabul edenler 

ler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1931 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Efendim, kanunun birinci müzakeresi bu suret
le hitam bulmuştur. Muayyen müddet bittikten son
ra tabiatile ikinci müzakeresi dahi yapılacaktır. 

6 — Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları f3l 

6 
7 

11 
14 
17 

Vdet 
6 
6 
1 

13 
29 
14 

Maaş 
80 
70 
55 
30 
20 
14 

Etmiyen-

Etmiyen-

fl] 41 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

f2j Evveliyatı 14 'üncü inikat zaptındadır. 32 
numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna merbuttur. 

f3] 36 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Kanunun birinci müzakeresidir. Heyeti 

umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bina iratları kanunu 
MADDE 1 — Türkiye hududu dahilinde bulu

nan her nevi binalar, ister ikamete ister her han
gi bir surette istimale tahsis edilmiş olsun, bu ka
nun ahkâmı dairesinde bina vergisine tabidir. 

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

MADDE 2 — Bu kanundaki bina tabiri, inşa 
edildiği madde ne olursa olsun, gerek karada ge
rek su üzerindeki sabit inşaatın umumuna şamil
dir. Karada nakli kabil binalar da sabit inşaat 
hükmündedir. 

Gemiler, sabih havuzlar ve sair sabih binalar, 
bilûmum arabalar ve çadırlar bina addedilmez. 

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

MADDE 3 — Aşağıda yazılı binalar, icar ve 
isticar edilmemek şartile bina vergisinden müstes
nadır : 

1) Devlete,mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ait olup irat getirmiyeeek bir 
cihete tahsis edilen binalar, 

2) Ecnebi devletlere ait olup sefarethane ve 
konsoloshane ittihaz edilen binalar ve müştemilâtı 
(mütekabiliyet şartile), 

3) Münhasıran dinî hizmetlerin ifasına muhas-
sas ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bun
ların müştemilâtı, 

4) Meccani olmak şartile hastane, sanatoryom 
ve hamamlar ile alelitlak eytamhane ve darülace
zeler, 

5) Umumî maarife ve menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere ait binalar (kazanç temini gayesi 
bulunmamak şartile), 

6) Zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı alât ve 
edevat depoları, zahire ambarlan, samanlıklar, ara
balıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma ma
halleri, fırınlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve bara
kaları, köy misafir odaları, 

7) Sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı yirmi beş liradan (yirmi beş lira dahil) aşa
ğı olanlar (iradı altmış liraya kadar olan bu ka
bil binaların iratlarının yirmi beş lirası vergiden 
muaf tutulacağı gibi binaların teadülü halinde 
muafiyetten yalnız biri müstefit olur. 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamette ve bir 
kısmı da 6 inci fıkrada muafiyetleri muharrer mak
satlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi yal
nız ikamete muhtas olan kısım üzerinden alınır. 

8) Devlete veya mahallî idareler veya menafii 
umumiyeye hadim veya Hükümetçe musaddak cemi
yetler tarafından menafii umumiye için vüeude ge

tirilen bilûmum su bentleri, su setleri, suların yük
selmesine karşı manialar, kanallar, hendekler, cet
veller,' bataklıkları kurutma veya kurak yerleri su
lama tesisatı, zürraın kendi arazisi için müştereken 
ve münferiden yapacakları her nevi su bentleri, su
lama ve kurutma tesisatı (ticaret kastı olmamak 
şartile) 

9) Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, içtima -
lar, umumî sergiler ve saire gibi ihtiyaçlar dolayı-
sile inşa edilen muvakkat mahiyetteki binalar (ih
tiyacın devamı müddetinee) 

İhtiyacın devamı müddeti, Maliye ve diğer alâ
kadar vekaletlerce müştereken tayin olunur. 

10) Hususî kanunlarla muafiyeti kabul edilmiş 
veya edilecek binalar. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendim; ben
deniz müzakere edilen maddenin yalnız altıncı fık
rasına küçük bir cümlenin ilâvesi sadedinde kürsü
ye geldim. G inci fıkrada deniyor ki : (Zürraın zira-
î istihsalâtında kullandığı alât ve edevat depoları, 
zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, 
ahırlar, kümesler, kümesler, kurutma mahalleri, 
furunlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları, 
köy misafir odaları) 

Bunlrı vergiden affediyoruz. Yani bunların he-
pisini mahal mukayyit olmıyark vergiden muaf kı
lıyoruz. Fıkranın tarzı tahririne göre, bina ister çf it
lik dahilinde olsun, ister zeredilen arazi dahilinde 
bulunsun, zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı de
po, zahire ambarı, samanlık, ziraî sahada istimal 
edilen amele ve işçiye mahsus olan bina, kulübe 
veya baraka vergiden muaftır. Bu fıkra çok ye
rindedir ve Türk zürraının vergi yükünü tahfif 
edecek ve toprakla alâkasını kuvvetlendirecek ve 
sıkılaştıracak bir maddedir. Bu ruh ve maksada 
göre fıkra noksandır, kanaatmdayım. Bu mülâha
zatımı, dahil bulunduğum, Bütçe Encümeninde 
arzettim. Fakat temini ekseriyet edemediğimden 
Heyeti Celilenize arzediyorum. Teklif ettiğim nok
ta şudur: Mademki zürraın ziraî istihsalâtta kul
landığı depoları, ambarları, samanlıkları, amele 
ve işçinin ikametine tahsis ettiği yalnız kulübe ve
ya baraka değil; büyük bina halinde beş, on hatta 
on beş odalı olması lâzım gelen binaları da affedi
yoruz. Şu halde bizzat toprak sahibi olan arazi sa
hibinin ziraat mevsiminde, kendi arazisi dahilinde, 
işçinin başında bulunmak mecburiyetinde kaldığı 
zamanda, kendi ikameti için yapacağı üç dört oda
lı bir binanın affedilmemesi gayri muvafıktır. 

Binaenaleyh teklif ediyorum: 6 inci fıkranın 
işçi ve bekçi kelimesinden sonra (ve arazi sahip
lerinin arazileri dahilinde ve mevsimi ziraatte ken
di ikametlerine mahsus olmak üzere inşa edecek
leri) kay di ilâve olunsun. Yalnız şunu da arzede-
yim ki, dahil olduğum encümende bu teklifimi 
yaptığım zaman fikrime iştirak etmiyen arkadaş
larımın esbabı mucibeme mukabil, sereddettikleri 
esbabı reddiye, eğer biz bunu tecviz edersek kabili 
ziraat arazi ve çiftlik binaları dahilinde şatolar 
yapılır dediler. Eğer böyle ise bu kanun onu ter-
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vie etmelidir. Asıl mühim nokta çiftçinin köyde 
ve şehirdeki oturduğu evinden vergiyi affetmiyo
ruz. Ova içinde, dağ başında ve ziraat edilen arazi 
dahilinde bu muafiyetten dolayı şatolar olacaksa 
bunu evleviyetle kabul etmemiz lâzımdır. Bir tak
rir takdim ediyorum teklifimin lütfen bu fıkraya 
ilâvesini istirham ederim. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Efendim, Maliye Encümeni bu müsakkafatı zürra-
iyenin muafiyeti hakkındaki maddeye 7 inci fıkra 
olmak üzere bir fıkra ilâve etmiştir. 

Bu fıkra Bütçe Encümeni tarafından tayyedil-
miştir. Esbabı mueibesi de; köy kanununa muha
lif bir hükmü ihtiva etmesi gibi bir fikirdir. Köy 
kanunu köylerdeki binaların sıhhî olmasına ve a-
hır, ağıl gibi binalarla birleşmemesine dikkat edil
mesi vezaifini köy ihtiyar meclislerine vermiştir. 
burada hakikaten muaf kısımlarla birleşmiş olan 
meskenlerin muaf kısma tebaan vergiden afları 
daima meskenlerin muaf kısma bitişik olarak ya
pılmasını teşvik eder mahiyette görülmüştür. Ger
çi bu; köy kanununun bu husustaki hükmünü 
haleldar etmez, fakat mefhum itibarile ' bir zaafı 
manevî dahi ifade etmekten hali kalmaz. Böyle 
olduğu halde Maliye Encümeni bu fıkrayı ilâve et
mekte şu arzedeeeğim düşüncelere istinat etmiştir. 
Vergiden muaf tutulan zürra binaları ile mesken
lerin bir çoklarının bitişik olduğunu, binaenaleyh 
bu bitişik ve bir çatı altında, altlı üstlü bulunan 
bu binalardan muaf kısmını ayırmak için bir tah
min heyeti hareket ettirmek lâzım geldiğini ve bu
nun için de bir çok zamana ve masrafa ihtiyaç ha
sıl olduğunu ve ayni zamanda bu muaf kısımlarla 
bitişik olan meskenlere ait iratların tahmininde 
bir çok müşkülâtlar olabileceğini nazarı dikkate 
almak suretile encümenimiz bu fıkrayı ilâveye 
mecbur olmuştu. 

Biliyorsnuz ki; memleketimizde köy binaları 
tzmir ve Adalardenizi sahillerinde hemen altlı üst
lü muazzam bina şeklinde görünürler. Bunların 
alt kısımlarında ahırlar ve samanlıklar ve saire 
olduğu gibi, yukarı kısımlarında da kurutma ma
halleri gibi muaf olan aksam vardır. 

Karadeniz sahillerinde de binalar bu şekilde
dir, Altlı üstlüdür, kurutma mahalleri gibi muaf o-
lan aksamı ihtiva etmektedir. 

Orta Anadoluda ise; altlı üstlü binalar olduğu 
gibi bir çatı altında yan yana da binalar vardır, 
bunları ahır, samanlık, ambar ve saireyi ihtiva 
eden kısmı (mag) denilen bölmelerle meskenden 
ayrılmıştır, fakat hepsi bir çatı altında bitişik bir 
vaziyettedir. Şarkî Anadolunun bazı dağlık aksa
mında bir salon üzerine yapılmış içerisinde bölme
leri olmıyan ahırı, samanlığı bir tarafta, kendisinin 
beytutetgâhı bir tarafta olan binalar da vardır. Şim
di, bu binaların muaf kısımlarını ayırmak mesken 
kısımlarına vergi takdir etmek için ihtiyar edile
cek külfet ve masraf mukabilinde ne kazanılacak
tır? Bütçe Encümeninin tadile ilâve ettiğine gö
re ; gfeyri safî iradı 25 liraya kadar olan kısım 

vergiden muaf olduğu gibi, 60 liraya kadar olan 
kısmın da 25 lirası muaftır. Şu halde samanlık, 
ahır, kurutma mahalli gibi muaf kısmı da ihtiva 
eden mutavassıt bir binanın mesken kısmı 
ancak üç göz olabilir. Dörtte üçü vergiden 
muaf olan bir binadan geri kalanının azamî 
kıymeti ya 60 liradır veya daha fazladır. 
Her halde yüzde sekseni, otuz lirayı güç ge
çer. Binaenaleyh bu muaf kısımların vergile
rini tenzil ederek bakiyesini ele aldığınuz za
man, elimize geçecek netice, külfet ve masraf
lara değmez ve esasen göreceğiz ki çoğu muaf ola
caktır. Belki yüzde on kısmı altmış lirayı geçebi
lir. Mütebakisinin yirmi beş liraya kadar olanı 
muaf ve altmış liraya kadar olanlarının da yirmi 
beş lirası muaf olduğuna göre çok az vergi alına
caktır. Hatta tahmin komisyonunun masrafı bun
dan daha çok olacaktır. Sonra takdiratın müşkü
lâtı, zaman geçmesi, yaptığımız muafiyetler te-
siratının dahi zail olmasını intaç edebilir. Bu nok-
tai nazardan zaten hazineye binnetice büyük bir 
faidesi olmadığı halde, büyük bir külfet yeni bir 
tahmin hareketi vücude getirmek gibi bir faidesiz-
liği dahi istilzam edecek bu muameleyi bu halde 
bırakmağı encümenimiz muvafık görmüyor. 

Aslî kanundaki muafiyet bundan daha genişti. 
Aslî kanunda bizzat ziraatle iştigal eden çiftçile
rin, rençberlerin ikamet ettikleri haneler tama
men muaftır. Bilâhare 1927 tarihli bir kanunla 
bu muafiyet ilga edilmiştir. Şimdi biz asıl kanun
daki muafiyeti sırf Bütçe Encümeninin tadat etti
ği kısımlara hasrederek mesken kısımlarını böyle 
muaf tutmadığımız takdirde, neticei ameliyede 
bir faide temin edilemiyeeeği gibi bir takım müşkü
lâtı da badi olacaktır. Bu noktai nazardan biz bu 
maddeyi ilâve etmiştik, fakat itiraf edelim ki ha
kikaten bu madde, bu günkü bina eşkâline göre, 
az çok vergiden muaf olması için binaların böyle 
gayri sıhhî, bitişik yapılmasını dahi teşvik edebi
lir. Bu zaafı maneviye dahi mani olmak için, asli 
kanundaki fıkraya, bir fıkra ilâvesile yedinci fık
ra olarak Maliye Encümeniniz bunu teklif etmek
tedir. Maliye Encümeni bu fıkra ile hazinenin bir 
şey gaybetmiyeceğine ve bilâkis bu ameliyeyi çok 
kolaylıkla yapacağına kanidir. O fıkra da şudur, 
« Şehir ve kasabalardaki zürraın meskenlerine rau-
lâsık muaf kısımların iratları binanın umumî ira
dından tenzil olunur» şekil bundan ibarettir. Bin-
naenaleyh maksadımız Bütçe Encümeninin noktai 
nazarını münakaşa etmek değil, sırf bu günkü va
ziyetlere göre meselenin takdirini Heyeti Celilenize 
arzetmektir. 

Şunu da ilâve edeyim ki; çiftliklerde, köylerde 
rençberin kulübesini bilirsiniz. Bundan istifa
de edenlerin meskenlerinin mahiyetleri ve verecek
leri vergi miktarı ne olabilir? Başka sahalarda ya
pılan bunca muafiyetler içinde çiftçilere verilecek 
muafiyet hakkında tereddüt etmiyeceğinizi ümit 
ederim. Çünkü çiftçiler hakkında vadettiğimiz mu
afiyet o kadar büyük değildir. Diğer mesai züm-

- 1 1 2 -



İ : 1 6 2 2 - 6 - 1 9 3 1 C : i 

releri hakkındaki verdiğimiz muafiyetler çok azim
dir. Binaenaleyh en küçük bir sanayi müessesemi
zi, arazi vergisinden, müsakkafat vergisinde, ka
zanç vergisinden, bütün rüsumatı munzammadan 
ve mevadı iptidaiyesini gümrük resminden affet
mekte ve pirimler de vadetmekteyiz. Ayni zaman
da gümrük resimlerile yaptığımız himaye çok azim
dir. Binaenaleyh ziraati sanayiine merbut olan 
memleketimizde, çiftçiye vereceğimiz muafiyet o 
kadar küçüktür ki hesaba bile değmez (Çok doğru 
.sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh teklif ettiğimiz fıkrayı kabul et
mek suretile, hem za'afı maneviyeyi izale etmek ve 
hem de çiftçiye bir muafiyet vermek gibi bir hisse 
sahibi olmaklığımızı Heyeti Celilenizden rica 
»ederim. (Alkışlar) 

Reis — Reylerini vermiyenler lütfen versinler. 
Rüştü B .(Bursa) — Bendeniz de attıncı fıkra

ya temas ederek bir kelime ilâvesini istirham ede
ceğim. Bunun kabulü memleketin iktisadî menfa
atleri için zarurî bulunduğundan dür az başınızı 
ağrıtarak izahat vermek istiyorum, ilâvesini iste
ndiğim kelime; ahır, ağıl, kurutma mahalleri, sa-

maddeye ziraî istihsalâtta kullanılan ağıllar, sa
manlıklar ve depolardan sonra, ambalaj hangarla
rının da ilâvesini teklif ediyorum. 

Bütçe Encümeni ve Maliye Vekili Beyefendi de 
kabul ederlerse, takrir vermeğe lüzum yoktur, ilâ
ve edelim. 

Efendim; bir de İzmir civarında tütün ambar
ları - orada tütün parangalan diyorlar - vardır. 
Orada tütün buralara depo edilir ve baskıya konu
lur. Tütün baskı edildikten sonra bu depolar boş 
kalır. Binaenalehy bu fıkraya bu tütün depoları
nın da ilâvesini rica ediyorum. 

Reis- — Encümenin bir mütaleası var mı? 
Maliye Vekili Abdülhalik B. (Çankırı) — Bu 

lâyihayi teklif ederken umumî meskenler, gerek 
şehirde gerek kasabada nerede bulunursa bulun
sun, muayyen bir hat dahilinde olanlardan maa
dasını vergiye tabi tuttuk. Acaba köylerdeki zür-
raın oturduğu binaları tamamile affedebilirmiyiz 
diye çok düşündük. Anadolumuzun hemen bütün 
kasabaları ahalisi rençperdir. O zaman kasabaları 
da affetmek lâzımdır. 

Bunları da affettiğimiz takdirde, bu vergide diğim kelime; ahır, ağıl, kurutma mahaŞerı, sa- ^ ^ ^ ^ ^ y ^ S i M hususiye 
manhklar meyanma böcekhanelerin de i l â c ı d ı r , hisseleri bulunan b « l e ^ ^ e r l J ; k ^ l i r < B l 
™_ı a w;™w,qo W P V TmntRkalarT Bursa havalısı lerı bu varidattan mahrum etme* lazım g<* manıiKiar meyanma uuutjn.nancici.ijj. u c uu,,«-^»~.~. 
Memleketimizde böcek mmtakaları Bursa havalisi 
ile Trakya mıntakasıdır. Bilhassa Trakya bir kaç 
kere işgale maruz kaldığı için böcekhaneler bir kaç 
defa tahrip edilmiştir. Evvelce Bursada dö r t mil
yon kilo koza istihsal edilirken, bu miktar hastalrk, 
yüzünden yüz bin kiloya inmiştir. O zaman (.Bas-;; 
tör) isminde birisinin hastalığa bulduğu çare -.«a-; 
yesinde koza miktarı tekrar altı milyon kiloya 
çıktı, bu memlekette on sekiz milyon kilo koza is
tihsal edildiği olmuştur. Arzettiğim tahribat yü
zünden memleketten koza miktarı yine düşmüştü.. 
Fakat Cumhuriyet Hükümetinin yaptığı esaslar 
sayesinde, bu gün memleketimizde yine koza istih
sali ziyadeleşmiştir. Fakat maalesef bundan yirmi 
gün evvel İtalyadan maddei iptidaiye olarak mem
leketimize koza celbedilmiştir. Binaenaleyh mem
leketimizden 18 milyon kilo kozayı istihsal kabil 
iken hariçten koza celbetmek şayanı eseftir. 

Bu gün dışardan koza getirirken, böcekhane-
lerimizi yeniden yaptırmağa teşvik etmek için 
halkımızı muafiyetten istifade ettirmezsek doğru 
bir iş yapmamış oluruz. Binaenaleyh bu kelime 
ilâvesinin Heyeti Muhteremeee kabulünü rica ede
rim. Halil B. (tzmir) — Efendim; meyvacılıkta am
balaj meselesinin çok büyük ehemmiyeti vardır. 
Bizde büyük mikyasta meyva bahçeleri ve 
bu bahçelerin mahsulâtını ambalaj için de i 
büyük ambarlar yapılmamıştır. Fakat mey-
vacılığı memlekette teşvik için bir çok 
muafiyetler ve yardımlar yapıyoruz. Bun
dan böyle muntazam bir surette ambalaj am
barları da yapılacaktır. Avrupadaki meyvaeılığı: 
tetkik edenler pek alâ bilirler ki, bu cihot laakika- f 
ten mühimdir. Meyvalarm tasnifi için gayet mun-t 
tazam °™ °̂"i«>Tn ihtivan, vardır. Bnmenaleyh. 

leri bu varidattan mahrum etmek lâzım gelir. Bu 
ise doğru değildir. Bunun için dedik k i ; doğrudan 
doğruya ziraate elverişli olan yerler muaftır. Di
ğerleri esasen bir hat dahilindedir. 25 liraya ka* 
dar irat getiren meskenler vergiden muaftır. Köy
lerde ise ekseriyet bu hat dahiline girer. Bir çok 
kaşa ve nahiye merkezlerimiz vardır k i ; oralarda 
belediyeler teşekkül etmiştir. Belediyenin bir saat 
mesabesinde olan meskenler vergiden muaftır. Be-
lediyenip«hududu dahilinde ve kasabanın kenarın
da ayni kj^mette bulunan meskenler muaf değil
dir gibi bir liöle meydan vermemek için, biz bunu 
teklif etmedik. 

Süstü Beyefendi böcekhanelerden bahsediyor. 
.MüSstakil böcekhaneleri kastediyorlarsa bunu ka
i m i ederiz. Fakat ikametgâh dahilindeki böcekha
ne ler için muafiyet olamaz. Çünkü o zaman evin 
kaıtr böcekhanedir diye ev sahibi muafiyet istiye-
celrtvr. Bu ise doğru değildir. Müstakil böcekha
neler için doğrudur. 

Htilil Beyefendinin buyurdukları hangar ve pa-
ranka yerleri de maddede dahildir. Daha tasrih 
etmek lâzım gelirse tasrih edilebilir. 

Reis — Efendim, takrirler birer, birer okuna
caktır. 

îsmet B. (Çorum) — Reis Paşa Hazretleri; en
cümen namına bir noktanın izahı için müsaade bu
yurur urusunuz1? 

Vekil beyefendi; bizim teklifimizin kabulü ha
linde, nahiyelerde teşekkül eden belediyelerin va
ridatına tesir edeceğini, binaenaleyh muvafık ol
madığı kanaatini izhar ettiler. Evvelâ teklifimiz
de şehir ve kasabalara ait olan meskenler için kay-
di ihtirazı vardır, sonra nahiyenin teşekkülü için timdir Meyvalarm tasnifi için gayet mun- ux - - ^ d a g a r a h a t v a r d ı r 

ambarlara ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, «ko ykajauuuı 
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iıiye nedir, kasaba nedir. Bunlar hakkında kâfi 
miktarda sarahat vardır. Biz köy kanununu tatbik 
etmek için bütün Anadolunun köylerinde köy ka
nununun tayin etmiş olduğu nüfus dahilinde köy 
bulamıyoruz. Ayni zamanda bizim yaptığımız şey, 
bizzat nahiye merkezinde oturupta şehir hayatı sü
renler için değil, köylerde ve çiftliklerde bizzat 
çiftçilik yapanların ikamet ettikleri haneler için
dir ve böylelerinin adedinin çok az olacağını tak
dir buyurursunuz. Binaenaleyh yapacağımız mua
fiyet çıkaracağımız müşkülâttan çok ehvendir. 

Şahin B. (Gazi Antep) — Bir sual efendim; 
köylülerimizin umumiyetle ahır ve samanlıkları 
alt kattadır. Evleri de üst kattadır. Yani ayrı 
ayrı değildir. Bu şekilde vergi tayini nasıl ola
caktır? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — İkametgâha olan kısmının kıymeti takdir 
edilir, hatten fazla ise mütebakisi için vergi alı
nır. Eğer muafiyet hududu dahilinde ise o da 
muaf olur. 

Demin ismet Beyefendi, şehirlerimiz için bir 
istisna yaptık dediler. Şehirde bulunan bir zürra 
ile şehrin biraz ötesinde bulunan bir çiftçi arasın
da fark husule getirmek adaletle kabili telif değil
dir. 

Bendeniz, Konya merkez kasabasını arzederim. 
Burada Konyalı arkadaşlarımız vardır. 

Acaba kasabanın ekseriyeti çiftçi midir değil 
midir? hatta Merkezi Hükümet olan Ankara nasıl
dır, onu da gördüler. 

Nafiz B. (Amasya) — Arkadaşlar, böcekhane-
ler hakkında bendeniz de bir takrir vermiştim. 

Maliye Vekili Bey (ikametgâhla beraber olduğu 
takdirde vergi alınır) diyorlar. Halbuki bazı yer
lerde vaziyet değişir. Meselâ Amasyada bir çok 
böcekhaneler vardır ki bunlar kasaba haricinde
dir ve bunun yanında da bahçeleri vardır. Bun
dan 10 - 15 sene evvel buralardan vergi alınmaz
dı. Şimdi buralardan vergi alınıyor. Bunun se
bebi ise, ikametgâh olarak gösterilmesidir. Hal
buki böcekçiler iş zamanı gidip orada bir iki ay 
oturuyorlar, böceklerine bakıyorlar. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Sayfiye olarak gidi-
yorlarsa?... 

Nafiz B. (Devamla) — Hayır sırf ziraat zama
nına münhasır olmak üzere bir iki ay bulunuyor
lar. Bendenizce bu gibilerden vergi almak doğru 
değildir. 

Reis — Efendim, takrirler okunacaktır: 

YÜKSEK RİYASETE 
Altmcı fıkradaki « bekçi » kelimesinden sonra 

(ve arazi sahiplerinin ziraat mevsiminde ikamet
lerine mahsus olmak üzere arazisi dahilinde) cüm
lesinin ilâvesini arz ve teklif ederim efendim. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Reis — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan-
lar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 
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YÜKSEK REİSLİĞE 
Üçüncü maddenin altıncı fıkrasına ipek böceği 

görülen böcekhanelerin de ithalini teklif eylerim. 
Amasya 

Nafiz 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — Müstakil böcekhane olursa muaf olsun, ika
metgâhla beraber olan böcekhanelerde, böcekha
ne kısmı tenzil olunur, mütebakisi mükellefiyet da
hiline girer. 

B. E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Müstakil böcekhanelerin muafiyetini kabul ediyo
ruz. 

Reis — Encümenin istediği müstakil böeekha-
nelerdir. Takrir sahibi de burada izahat vermiş
tir. Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Almıyan-
lar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
3 üncü maddenin 6 inci fıkrasına atide yazılı 

fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim efendim. 
istanbul 
Hamdı 

Balıkçıların deniz istihsalâtmda kullandıkları 
âlet ve edevata mahsus depolar ile kayıkhaneleri 
ve denizlerde ve göllerdeki işçi ve bekçi kulübe ve 
barakaları ( icare verilmemek şartile ). 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Crümüşane) — 
Efendim; icara verilmemek şartile ayni mahiyette 
olanların muafiyeti kabul edilmiştir. Bunun da 
kabulünde mahzur yoktur. 

Reis — Encümen kabul ediyor. Ayrıca reye 
koymağa lüzum yoktur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Üçüncü maddenin 6 inci fıkrasının sonuna (ve 

böcekhaneler ) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Bursa 
Rüştü 

Reis — Bu mahiyette diğer bir takrir reye 
konmuş ve kabul olunmamıştı. Bunu da reye koy
mağa lüzum yoktur. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Müstakil böcekhane maksutsa reye konsun 
efendim. 

Reis — Efendim, takrirde müstakil demiyor ve 
bu mahiyetteki diğer bir takrirde kabul edilme
miştir. Binaenaleyh bunu reye koymağa lüzum 
yoktur. 

MADDE 3 — 
Fıkra: Köylerde çiftliklerde bizzat renç

perlik ve çiftçilik yapanların oturdukları binalar 
( şehir ve kasabalardaki zürraın meskenlerine 
bitişik muaf kısımların iratları binanın umumî 
iradından tenzil olunur.) 

Maliye Encümeni 
Reis — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar . . . 

Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 
Efendim; müstakil böcekhaneler kaydinin ilâ-
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vesine encümen de muvafakat ediyor. Binaenaleyh 
bunun ve balıkçılık hakkında nazarı dikkate alı
nan takririn ve Maliye Encümeni teklifinin mad
de ile mezcedilmesi için maddeyi bu takrirlerle 
beraber encümene veriyoruz. Halil Beyin tekli
fini de, zaten encümen kendi teklifinde dahil ad
dediyor, lüzum görürse daha ziyade tasrih eder. 

MADDE 4 — İşbu kanunun mevkii meriyete 
razından sonra inşa olunacak binalar inşalarının 
hitamını takip eden malî seneden itibaren üç sene 
bu vergiden müstesnadır. Bu muafiyet muhacirin 
iskânına mahsus inşaatta beş ve seyyar aşiretlere 
mahsus inşaatta on senedir. 

Mevcut binalara vuku bulacak ilâveler inşaat 
hükmündedir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Binanın vergisi, mutasarrıfına 
intifa hakkı sahibi varsa müntefüne ve bunlar yok
sa binayi mutasarrıf gibi istimal edene aittir. Şa
yi hisse ile binaya mutasarrıf olanlar, hisseleri 
nisbetinde vergi ile mükellef tutulurlar. 

Binanın vergisi, binanın bulunduğu kazada 
tarholunur. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) •— Mutasarrıf gibi 
istimal eden, tabirinden maksat nedir? 

Mükerrem B. (İsparta) — Müstecirdir. 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan

kırı ) — Efendim, evde kimseyi bulamıyoruz, ora
da kimi oturur görürsek ondan alacağız. Eğer ta
biri adlisi başka şekilde ise o suretle tashih buyur
sunlar. Yani maksadımız, sahibini bulamayınca 
içinde oturanlardan vergiyi almaktır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ka
nun vergi ile mükellef olanları tasnif ediyor. Yal
nız daha iyi tasnif yapılmış olmak için, bir, iki, üç, 
rakamları konmuş olsaydı ve birinci bulunmadığı 
takdirde ikinci, o da bulunmazsa üçüncüden alı
nır gibi bir kayit konsa idi daha sarih bir mana 
çıkabilirdi. Haddi zatinde bu mana anlaşılmış 
olmakla beraber sarahat, endişeyi izale edebilirdi. 
Bendenizin anladığım şudur k i ; binanın vergisi 
evvelâ mutasarrıfından alınacak. Malûmu âlileri 
mutasarrıf gayri menkulün maliki demektir. O da 
ancak tescil ile veya kanunu medenimizdeki mu
ayyen şekillerle tecelli eder. Bizim memlekette he
nüz daha emlâk kayıtlerile, tapu kayitleri arasın
da daimî surette nizalar mevcut olduğu için bilmi
yorum Bütçe Encümeninin buradaki mutasarrıf 
kaydından kastettiği mana, kanunu medenî noktai 
nazarından hakikî mutasarrıfı mı, yoksa emlâk 
kay dile mutasarrıf mıdır? Her halde kanunu me
deninin hâkim olması tabiatile lâzımdır. Bundan 
başka türlü harekat etmek doğru olamaz. 

O halde vergiyi evvelâ mutasarrıf verecek, 
saniyen intifa hakkı olan varsa o verecek, salisen 
de binanın mutasarrıfı tarafından kendisinin iş
galine müsaade edilmiş olanlar varsa onlar vere
cektir. Şu halde bu tabir çok yerinde bir tabirdir. 
Çünkü binayı işgal eden veyahut mutasarrıfından 

müsaade alarak işgal eden, bunlarda ya kiracı ve 
yahut iareci olur, şu olur, bu olur. Hulâsa bunun 
neticesi işgale matuftur. 

Bendeniz bu endişeyi kaldırmak için bir teklif
te bulunuyorum. (Binayı mutasarrıf gibi istimal 
eden yerine, binayı işgal eden şeklinde) bir tabir 
kullanılırsa daha eyi olur. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Oturan dense 
nasıl olur? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Nasıl isterseniz 
öyle olur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Beşinci maddedeki (binayı mutasarrıf gibi is

timal eden) yerine (binayı işgal edene) denmesini 
rica ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Maliye E. Reisi îsmet B. (Çorum) — Efendim, 
müsaade eder misiniz? binayı mutasarrıfı gibi isti
mal eden, tabirinin hariçte mefhumu vardır, bu 
idarî bir meseledir. 

Muamelâtı resmen tekemmül ve tescil edilme
miş olan bir çok muameleler vardır. Bir çok kim
seler vardır ki, emlâkin müeccel sahipleri kaybol
duğu halde bunların adeta mutasarrıfı hakikileri 
olmuşlardır. Fakat resmen tescil edilmediğinden 
dolayı mutasarrıf addedilmezler. Filî mutasarrıf
tırlar. Bu bir hadisedir. Fakat bu, kanunen doğru 
olmıynn bir mefhum olmasına rağmen, idarî bir 
hadise olarak kaldığı için, şimdi bunun mefkut 
olan sahiplerine intikallerini, ferağlarını yaptır
mak ve saire ile meşgul olmaktansa, filen bulunan 
adamdan vergi almak mümkündür. Bu bir zaru
rettir . 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Efendim, müsaade 
buyurun, bu gibi tabiratı kanuniyenin ehemmiyeti 
vardır. Bu gün biz gayri menkul tasarrufunu yeni 
hükümlere istinat ettiriyoruz. En mütekâmil bir 
kanun aldık. Bir yandan tapu idaresi türlü tetki-
kat yapıyor ve kanun hükmünü tamamile yerine 
getirmek, tapu sicillerini meydana getirmek için 
çalışırken, yeni neşrolunan bir vergi kanununda, 
tasarruf hakkındaki yeni telâkkiyatımızı ihlâl 
edecek her hangi bir tabiri kullanmak, İsmet Be
yefendinin buyurduğu gibi, hadise olarak, vakıa 
olarak cereyan etse bile, doğru değildir. Sıra itiba-
rile Refik Şevket Beyin teklifleri muvafıktır. Bi
rinci derecede mutasarrıf, tapu sicilinde bunun sa
hibi olan adamdır. 

İkinci derecede hissei irsiyesi, hakkı intifaı 
kendilerine teberru edilmiş olan mirasçıların vazi
yetidir. O da intifa devam ettiği müddetçe mükel
leftir, elbette vergisini verir. 

Üçüncüsü de oradaki ikameti icar vaziyetinde 
olmıyan şağillerinden alırlar. Bunun haricinde, 
tapu kaydinde bir mutasarrıfı vardır, onu bulmak 
müşküldür diye vergi istifa edilirken, bazı kimse
lere mutasarrıf gibi bir vaziyet izafe edilmesinden 
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çekinmek lâzımdır. Binaenaleyh Refik Şevket 
Beyefendinin teklifi veçhile maddenin kabulü 
muvafık olur zannındayım. 

Maliye En. Reisi îsmet B. (Çorum) — Salâ
hattin Beyefendiye çok teşekkür ederim. Mütale-
aları tamamen doğru ve hukukidir. Fakat hadise 
yalnız işgal kelimesile bitmiyor. Müstecir de işgal 
edebilir. Mutasarrıfı uzakta bir yerde olur. 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Kirayi haczeder. 
îsmet B. (Çorum) — Haciz derecesine varma

dan tahsil memurunun vazifesi, sahibinden ver
giyi istemektir. Mükellef olmıyan bir adamı icra 
vaziyetinde bulunduramaz. Şagil ve işgal kelime
leri işi halletmiyor, tasarruf ve temellük hadise
si olarak mevcuttur. Fakat resmen tescil edilme
miştir, müruru zamana uğramıştır ve saire ol
muştur. Fakat kanuna göre tescil edilmemiş ol
duğu için hakikî bir mutasarrıf addedilemez. Bi
naenaleyh bunun için rica ederiz. Bir şekil bul
sunlar, filî mutasarrıf dururken şagile veya müs-
tecire icra muamelesi yapmak lâzımdır ki, bu doğru 
değildir. Aksi takdirde mükellef yanında durur
ken tahsil memuru, bu işgal etmiyor diye, diğeri
nin tasarrufunu bildiği halde şagilinden almağa 
çalışır. 

Mükellef, mutasarrıf ortada tahsilat idaresinin 
gözü önündedir. Mükellef, ben işgal etmiyorum, 
gidiniz ondan alınız diyecektir. Tabiî bu doğru 
değildir. Binaenaleyh bunun için bir kelime bul
mak lâzımdır. Belki tescil yapılamamıştır. Fakat 
zilyet vardır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bendeniz 
vakıa pek teferruatını bilmem. Maliye usulünde 
vergiyi mükelleflere ihbar için, onlar vergi alı
nan mahallin haricinde ve başka bir mahalde otu-
rurlarsa tahsildarların oraya kadar gitmek mecburi
yetleri yoktur. Ekseriya vergi, listeler halinde bi
nanın bulunduğu yerdeki umumî bir mahalle ası
lır. Binayı işgal eden adamdan da ne sıfatla bu
rayı kullandığı sorulabilir. Müstecirim derse, is
ticar senedi aranır, ve vergiyi evin kirasına mah
sup etmek üzere tediyesi talep edilir ve zannede
rim bunun için sarı renkte bir kâğıt gönderilir. 
Eğer müstecir, ben icarı verdim derse, şayanı 
itibar bir varaka ibraz etmesi lâzımdır. Aksi tak
dirde vergi memurları bunu kabul etmezler, şagil 
filândır diyerek ondan vergi almak lâzımdır. De
mek ki ; bu tertip meseleyi tamamen halleder. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, îsmet 
Beyefendinin verdikleri izahat şudur. Bir gayri 
menkule malik olmak külfetinin kime tahmil olun
duğunu ifadeden ziyade, verginin nasıl daha 
çabuk tahsil olunacağını aramaya matuf bir gay
rettir. Vergi ancak evvel emirde mal sahibinden 
alınır bir mükellefiyettir k i ; mal sahibi malik 
olduğu binanın vergisini verecektir. Çünkü onun 
mukabilinde ya ikamet suretile veya icar sure-
tile intifa ediyor. Eğer bu yoksa son kanunları
mıza göre « menlehül intifa » olan zevat verecek

tir. öyle bir bina var ki ; evvelâ mal sahibini 
arıyoruz. Kaydi yok, eshabı intifa da yoktur. 
Fakat içinde insan var. O vakit diyeceğiz ki; efen
diler; bir bina vardır ki ; sahibi yok, menlehül in-
tifaı yoktur. Fakat içinde insan vardır, bu evde 
oturduğundan dolayı vergisini verecektir. Halbu
ki îsmet Beyefendi, doğrudan doğruya buna muga
yir bir vaziyet ihdas ediyorlar, zannederim ki; bu 
doğru değildir. 

îsmet B. (Çorum) — Efendim, bendeniz huku
kî olan bu mesele üzerinde o kadar kifayet sahibi 
değilim. Yalnız ortada bir hadise vardır. Bu ha
disenin, işgal kelimesi ile halledildiğine kani ise
ler bunu kabul edelim. Bir çok alım satımlar ve 
bir çok intikal muameleleri olmuştur. Şimdi fi
len mutasarrıf adamlar vardır. Onların sahibi ev
velleri namına vergi idarelerinde kayitleri vardır. 

Bu kayda müsteniden mükellef sandıklan ada
ma geliyorlar, vergi istiyorlar, o da, mutasarrıfı 
ben değilim, benim alâkam yoktur mutasarrıfı fi
lân adamdır, der. Evin içinde oturan adam da, 
evin sahibi ben değilim der. Bunun üzerine vergi 
idaresi icrayi vazife edemez ve iş te muallâkta 
kalır. Nihayet kanunun tarifi veçhile, hakikî 
mutasarrıf olarak dedesinin satmış olduğu bir çok 
emlâk ve arazinin borçlarını vereseden malı bil-
miyen, tanımıyan ve mala vaziyet etmiyeıı adam
lardan almıya mecbur oluyorlar. îşgal kelimesi
nin hududa biraz daraltılarak bu işgal mefhumunu 
muamelâtı resnıiyesini veresesini ikmal ederek, 
binasını tescil ettirmiyen mutasarrıflara ait olmak 
üzere kabul edebiliriz. Yoksa tahsilat yapmanın 
imkânı kalmaz. Çünkü hâlâ kendilerinde bir şey 
olmryanlardan vergi alınır. Hukukî vaziyet bu
dur diye bu hâdiseyi de bu suretle idame etmek 
doğru mudur? 

Maliye En. M. M. îhsan B. (Bayazıt) — Efen
dim; sırf işgal kaydi kâfi değildir. Refik Şev
ket Beyefendinin dediği gibi, mutasarrıfı olan ve 
ondan müteneffi bulunan kimse yoksa, içinde 
oturanlardan alınmasını ifade edecek bir şekil 
bulurlarsa bunu encümen kabul eder. 

Reis — Refik Şevket Beyin takririni reye ko
yacağım. Eğer nazarı dikkate alınırsa encümene 
vereceğiz. Orada görülür, muvafık göreceğiniz 
kelimeyi korsunuz. Takriri nazarı dikkate alan
lar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi takrirle berab»'• Encümene veriyoruz. 

Efendini; reyler1-! neticesini arzediyorum. 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvay

ları Türk Anonim Şirketine Evkaf Umum Müdür
lüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesi hak
kındaki kanuna 187 zat rey vermiştir. 187 kabul 
vardır. Binaenaleyh kanun 187 reyle kabul edil
miştir. 

Şurayi De > let Reisliği için reyleri tasnif eden 
heyetin mazbatası okunacak : 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Şurayi Devlet Reisliği için yapılan intihaba 
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(180) zat iştirak etmiştir. Bunlardan (154) rey 
Tazminat Dairesi Reisi Mustafa Reşat Beye, (12) 
rey Ali Rıza Beye, (4) rey Mülkiye Dairesi Reisi 
İsmail Hakkı Beye, (3) rey Mitat Beye, (1) rey 
Malatya Vasıf Beye ve istihsali aradan sonra rc-
şat Beye (4) rey daha verilerek (158) reyle mu
maileyh ekseriyeti ihraz etmiştir. Reye iştirak e-
denlerden iki zat ta müstenkif kalmıştır. Arzolu-
nur efendim. 

22-6-1931 
İstanbul Elâziz Kırşehir 

A. Hamdı Hüseyin Serdar 
Reis — Şu halde Şurayi Devlet Reisliğine Mus

tafa Reşat Bey intihap edilmiştir. (Allah muvaf
fakiyet versin sesleri). 

Reis — Şurayi Devlet âzalığı için de reyleri 

tasnif ©den heyetin mazbatası vardı*. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Münhal bulunan Şurayı Devlet âzalığı için ya
pılan intihaba (181) zat iştirak etmiştir. Tasnif 
neticesinde 133 reyle Evkaf Umum Müdürü Niyazı 
Bey ihrazı ekseriyet etmiştir. Diğer zevattan Baş 
muavin Muammer Bey (41), Ferit Bey (1) rey al
mışlardır. Altı zat ta müstenkif kalmıştır, ^.rzolu-
nur efendim. 

İstanbul Elâziz Kırşehir 
A. Hamdi Hüseyin Serdar 

Reis — Evkaf Müdürü Niyazi Bey Şurayi Dev
let âzalığına intihap edilmiştir. Celseye on beş da
kika fasıla veriyoruz. 

Kapanma saati *. 15,15 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,20 

Hcls — Kâzım Pş< 
Kâtipler: Kıya Gevher B. (ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse Açılmıştır. 
Bina iratları kanunu lâyihasının müzakeresine 

devam ediyoruz. 

MADDE 6 — Muafiyetlerden istifade, mükel
leflerin mensup oldukları varidat idaresine inşaa
tın hitam bulduğu tarihten itibaren iki ay zarfında 
bir beyanname vermelerile meşruttur. Muafiyetler 
beyannamelerin müsadif olduğu seneyi takip eden 
malî seneden itibaren başlar. 

(Üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı fık
ralarında yazılı binalar ve köylerdeki inşaat için 
beyanname talep olunmaz.) 

Reis — Efendim; bu madde üçüncü maddeye 
merbut gibi görünüyor. 

Mükerrem B. (İsparta) — Bilâhare fıkra numa
ralarında tashihat yapılabilir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Merbıjtiyeti yoktur efendim. 

Reis — Efendim, üçüncü maddenin fıkralarına 
bir fıkra daha ilâve, edilecektir. 

İsmet B. (Çorum) — Efendim, muafiyet fıkra
larına ne ilâve edilirse edilsin, yine bunlar baki 
kalacaktır. 

Kaim Hazim B. (Konya) — Kabul edilmiş bir 
üçüncü madde yoktur. 

Reis — Efendim, münasip görürseniz bu mad
deyi, alâkadar olan üçüncü madde, şekli katiyi 
aldıktan sonra müzakere edelim (Münasip sesleri). 

O halde bu maddeyi talik ediyoruz. 

MADDE 7 — Bina vergisi mükellefiyeti aşağı
da tayin edilen tarihlerden: 

1) Yeniden inşa olunan binalar hakkında altın
cı maddede yazılı beyanname verilmek şartile in
şaatın hitam senesini takip eden üç malî sene geç
tikten sonra, 

2) Yeniden inşa olunup inşaatın hitamından 
evvel kısmen istimal olunan binalar hakkında is
timaline başlanan her kısım için ayrı, ayrı altıncı 
maddede yazılı beyanname verilmek şartile istima
le mübaşeret senesini takip eden üç malî sene geç
tikten sonra, 

3) Yeniden inşa olunupta inşaatı hitam buldu
ğu veyahut kısmen istimaline başlandığı halde 
keyfiyet, altıncı maddede yazılı beyanname ile bil
dirilmemiş olan binalar hakkında binanın ikmal 
edildiği ve kısmen istimal edilmiş ise her kıs
mının istimaline başlanıldığı seneyi takip eden 
malî sene bidayetinde, 

4) Muafiyeti sukut eden binalar için sukut ta
rihinden itibaren iki ay zarfında beyanname veril
diği takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği sene
yi takip eden malî seneden başlar. 

Beyanname verilmezse haber verilmieyn sene
lere ait vergi yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . , , Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — Yıkılan, yanan veya ikamet ve 

istimal edilmez bir hale gelen ve ikamet ve isti
mali hususî kanunlarına tevfikan menedilen bina
ların vergisi, mükellef tarafından keyfiyeti ihba
ron varidat idaresine verilecek beyannamenin te
sadüf ettiği taksiti takip eden taksitten itibaren 
alınmaz. 

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

MADDE 9 — Bina vergisi, on beşinci madde 
mucibince tahrir usulile bulunan irat üzerine mü
essestir. Bu suretle bulnacak irattan, binanın itfa 
ve idame masrafları mukabili olarak yüzde yirmisi 
tenzil edildiken sonra bakiyesi; safî irat addile ver
giye matrah ittihaz edilir. 

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

MADDE 10 — Verginin nisbeti dokuzuncu 
madde mucibince bulunan safî iradın yüzde on 
ikisidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Binanın iradı ahvali tabiiye ve 
sureti umumiyede mahallinde cari olan kiraların 
nisbetine, ayni neviden bulunan binaların iradına, 
binanın mevkiine, eb'adına, katların ve her kat
taki odalarının adedine, dahilî taksimatı itibarile 
kullanış imkânlarına, bakım itibarile vaziyetine, 
cephe ve methal indeki tezyinatına ve sureti isti
maline nazaran tayin olunur. 

Yalnız mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 
ikamet edilmesi mutat olan binaların bu müddete 
ait iratları senelik addolunur. Fabrika, imalâtha
ne ve değirmenlerin iratlarının tahmininde içerle-
rindeki sabit imal vesaiti dahi nazarı itibare alınır; 
ancak senenin muayyen zamanlarında işliyebileıı 
değirmenlerin işleme müddetlerine ait iratları se
nelik addolunur. 

Reis — Maddeye ait bir takrir vardır. 
Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 

Efendim, burada (kullanış imkânlarına) tabiri 
vardır. Bu tabir bir mana ifade etmiyor, imkânı, 
kelimesi kaldırılarak kullanış, bakım demelidir. 

Bir de mevadı inşaiyenin nevi takdir meselesini 
Bütçe Encümeni çıkarmıştır. Bendeniz bunun lü
zumuna kaniim. 

Oünkü ahşap ve kârgir inşaat tevhit edilmiş
tir. Onlara ait ayrı nisbet vasfı yoktur. Binaena
leyh memleketimizin bir çok şehir ve kasabaların
da nevi inşaat muhteliftir. Ankara, İstanbul ve 
îzmirde inşaat bittabi gördüğümüz bildiğimiz şey
lerdir. Fakat başka j^erlerde inşaat nevi muhtelif
tir. Meselâ; kerpiç binalar var, kerpiş arasında 
bağdadî binalar var, ahşap binalar var, aşağı kıs
mı adi taşla örülmüş binalar var, ve saire var. Bu 
mevadı inşaiyenin nevini karine olarak almak bi
zimdir. Yan yana bir kârgir ve bir ahşap bina 
farzedelim. Bunların inşaat malzemesinin nevine 

| bakmak faidelidir. (Doğru sesleri). 
I İbrahim B. (İsparta) — Efendim, gerek ahşap, 
gerek kârgirin cephe itibarile, inşaat itibarile bir 

j çok şekillere ayrıldığı anlaşılıyor. Bunların şekil-
j leri nasıl tayin edilecektir. Metre üzerine midir, 
i nasıl olacaktır, sonra ihtilâfa sebebiyet vermez mi ? 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 
Bizim teklifimizde cephe ve saire karinesi dahil 

I değildir. Bütçe Encümeni bu sualinizin cevabını 
I verir. Biz mevadı inşaiye nevinin, takdir karinesi 
olması lüzumuna kaniiz. Ahşap binada sigorta gi
bi masraflar vardır, bunlardan dolayı irat azalır. 
Kârgirlerin iradı fazladır. Binaenaleyh nıalzemei 
inşaiye nevinin takdir karinesi olması lâzıdmrr. 
(Doğru sesleri) 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) 
— Efendim; madde, iradı takdir ve tahmin eden 
heyetler iratları takdir ederken müracaat edecek
leri ve nazarı dikkate alacakları kanaatbahş yol
ları ve şeraiti gösteriyor. Neticede bütün bunla-
rr mütalea ettikten sonra encümen heyetinin 
tayin edeceği miktar ne ise - ki esasi takriridir -
mükellef te itiraz etmişse, vergi matrahı olacak 
kıymet, ondan ibarettir. înşaat malzemesinin bu-
rada ta'dat edilmesinden gördüğümüz mahzur şu 
olmuştur: Kanunlar arasında bir tenazur lâzını-
dır. Ahşap inşaatı bir kanunla menettik. Diğer 
bîr kanunla da ahşap inşaata, onu yeniden terviç 

! edecek bir istikamet vermek istemedik, bilâkis 
tenazur temin etmek istedik. Burada ahşap bina
dan bahsedilmesi veya edilmemesi takdir ve tah
lilin heyetleri üzerinde, ayni cins ve ayni vasıfta 
bulunan inşaat iratlarının takdir ve tahmini için 
müessir olacak bir vaziyet değildir. Takdir ve 
tahmin heyetleri, burada tadat edilen şeraiti na
zarı dikkate aldıktan sonra bir ahşap binayı", bir 
kârgir binayi emsallerile mukayese edecektir. Kâr
gir binaların, emsalleri nazarı dikkate alınarak 
kıymetleri takdir edileceği gibi ahşap binaların 
kezalik kendi emsaline nisbetle kıymetleri takdir 
olunacaktır. Yoksa ahşap bina kârgir ile muka
yese edilemiyecektir. Burada inşaat malzemesini 
nazarı itibare almak, ahşap inşaatı meneden ka
nunu şeklen, manen kuvvetten düşürmek demek 
olacaktır. Eğer meclis ahşap inşaatı terviç edecek 
biı- fikir ve arzuda ise, o vakit verginin nisbetini-
de bu şekilde ayırmak icap eder. 

Fakat zannetmiyorum ki Meclisi Âli bu fikirde 
olsun. 

Farzedelim beş odalı kârgir bir binanın kira-
. sile yine beş odalı fakat kireçten veya hımıştan 
: ve yahut tahtadan yapılmış binaların kirası mü
savi olur mu? hayır olmaz. Her biri kendi emsali 
ile ölçülür. Eğer o memlekette bütün evler ahşap 
ta tek bir kârkir ev varsa heyet takdir eder. Eğer 
o memlekette evler yarı yarıya ahşap ve kârgir ise 
ahşabı kendi emsalile, kârgiri yine kendi emsal i-
l.e ölçer. Yoksa, kârgir bir bina 800 -1000 sene pa
yidar olursa ahşap bir bina onun nısfı kadar de
vam eder. Binaenaleyh buna daha az iradı safî 
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takdir «din sözünün, bendenizce hatta yeri burası 
değildir. Onun yerini safî ile gayri safî arasındaki 
% 20 nispet farkında aramak lâzım gelirdi. Mal-
zemei inşaiyenin takdirini kabul etmek, ahşap in
şaatı meneden kanunu kaldırmak demektir. Halbuki 
gerek Hükümet, gerek Maliye ve Bütçe Encümen
leri vergi nisbetlerinin birleşmesinde ve bundan 
sonra inşaatın mevcut olan kanun hükmüne tev
fikan kârgir olmasını terviç edecek mahiyette ol
masında müttefiktir. Bu mülâhazadır ki, malze
menin cinsini nazarı dikkate almaktan bizi menet-
miştir. Fakat bu demek değildir ki, bir kârgir bina 
ile bir ahşap binanın iradı bir birine nisbet ve bu
binle mukayese edilecektir. Madde bir daha dik
katle okunursa görülür ki, heyetlere çok büyük 
bir salâhiyet, takdir hakkı verilmiştir ve takdir hu
susunda nazarı dikkate alacağı cihetler tadat edil
miştir. Bu cihetlerden birisi; ezcümle binanın cep
hesidir. Cepheyi biz ilâve ettik. Beş odalı bir bina
nın cephesi 3 metro olursa onun iradı başkadır, 10 
metro olursa onun iradı başkadır. Dört tarafı açık 
olursa elbette daha başkadır. 

Fakat onu da kendi emsali ve evsaf ındaki di
ğer binalara kıyas ederek iradını tahmin ve takdir 
eder. Burada ismet Bey arkadaşımızın hatırına 
geldiği gibi, takdir ve tahmin heyetleri kârgire 
ne irat vazederlerse ahşaba da onu vazederler gibi 
bir hüküm ve mana yoktur. Olamazdı... 

Yalnız mevcut kanunlar arasında tenazuru te
ni i nen çıkarılmıştır. Eğer serveti milliye namına 
hareket etmek lâzım gelirse ahşap inşaatı meneden 
kanunu burada teyit etmek ve o memnuiyeti teba
rüz ettirmek lâzım gelirdi. Fakat bu kadar ileri 
gitmedik. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. ( Çorum ) — 
Bendeniz Hasan Fehmi Beyefendinin uzun izahat
larının, bizim noktai nazarımızla alâkası olmadığı
nı zannediyorum. Bu karine maddesidir. 

Ahşap bina memnu imiş, fakat bugün ahşap 
bina mevcuttur. Mevcut nıebaninin bir kısmı kâr
gir bir kısmı ahşaptır. Ahşap binanın emsali tayin 
edilecektir. Eğer binanın ikisi de yan yana ise 
tahmin heyeti bu maddeden anlaşıldığına göre, bu 
binadan birisini diğerine emsal addedebilir. Fakat 
nıevadı inşaiyesi ayrıdır. Birisi çok masraflıdır. 
Mükellef bu vaziyette itiraz edebilmelidir. (Efen
dim ; mevadı inşaiyenin nevine bakılmalıdır. 
Bu, ahşap binadır, ben buna sigorta 
ücreti vermiyorum ) diyebilmelidir, tşte biz 
mükellef itiraz etmek için mevadı inşaiye 
karinesi lâzımdır diyoruz. Bu karinenin tayymdan 
maksat ahşap binayı teşvik etmemek meselesi ise 
bu madde ile alâkadar değildir. Mevadı inşaiyenin 
nevine bakılır dersek bundan mutlaka ahşap bina 
yapın demek manası mı çıkar? Mükellef bu kari
neyi lehine istimal edebilmelidir. Bu noktayı he
yeti Celilenizin takdirine bırakıyoruz. Biz karine
nin faideli olacağına kaniiz, faideli değilse mesele 
yoktur. 

Kemal Turhan B. (Adana) — Bütçe Encüme

ni, karinelerin takdirinde, Maliye Encümeninden 
daha geniş hatta, Hükümetin tayin ettiği esastan 
daha geniş hareket etmiştir. Binaların üzerindeki 
tezyinatı bile binanın iradını tayinde bir karine 
olarak alıyor. 
bu tezyinat karine olurken o binanın ahşap olma
sının ve yahut kârgir, beton olmasının karine ola
rak kabulünü zannetmem ki Bütçe Encümeni red
detsin esasen ahşap olmıyan binalar dahi ayni ma
hiyette değildir. Tuğla vardır, taş vardır, kerpiç 
vardır. Tabiî bunlarda ikamet şeraiti dahi ayrıdır. 
Bunların içersinde oturan kimseler binanın yapı
lış tarzına göre bir ücret vereceklerdir. Her halde 
Bütçe Encümeni bunda daha fazla İsrar etmemeli
dir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Ayni cins ve neviden olan binalar karine
ye girdikten sonra, bina duvarını sökeceğiz taş
tan mı, tuğladan mı, kerpiçten mi, yahut ahşap ise 
hımış mı, kaplama mı, bakacağız. Vergiyi tayin 
edecek tahrir heyeti bir bina ahşap ise o binamın 
bulunduğu memleketteki emsali binaların getirdik
leri iradı nazarı dikkate alır. Beton olursa, taş o-
lursa yine emsali binaların iradı gözetilir. 
irat miktarını tayinde tezyit veya tenkise gidile
cekse bunu Maliye Encümeni açık söylesin. Hal
buki kanunun bütün ruh ve çerçevesi iradın tayi
ni cihetinin, takdir ve tahmin heyetlerinin takdi
rine tevdiidir. Bu takdirde nazarı dikkate alına
cak esaslar nelerse gösterilmiştir. Nevi inşaatın ka
rine olarak ilâvesi, ne büyük bir şey kazandıracak 
ve nede büyük bir şey kaybettirecek değildir. 

Salâhattin B .(Kocaeli) — Efendim, Mevadı in
şaiyenin nevi tetkik meselesi bu kanuna giremez. 
Bu kanun vergiye matrah olacak irat kanunudur. 

Kerpiçten de yapılsa, eğer fazla irat getiriyor
sa bunun vergisi de tabiî fazla olur. ismet Beyefen
dinin dedikleri gibi, mevadı inşaiyenin nevine göre 
her hangi bir miktar tayin edilmek lâzım gelirse 
o zaman bu, binanın kıymetini tayin etmek demek 
olur. Halbuki kıymet, binanın vergi matrahında 
hiç mevzubahs olnııyacaktır. Mevadı inşaiye iyi 
olmıyabilir ve o bina iyi yapılmamış ve metaneti 
az olabilir. Fakat iradı çok olabilir. Bu bina çöker, 
bozulur, başka bir hale gelirse zaten vergi alınmı-
yaçaktır. Asıl düşünülecek mesele getireceği irat
tır. Bir bina gayet basit mevat ile inşa edilebi
lir. fakat inşa edildiği mahallin ihtiyacı noktai 
nazarından fazla irat getirebilir. Devlet te bundan 
fazla vergi alacaktır. O itibarla mevadı inşaiye 
meselesinin karine olarak, iradın takdirinde naza
rı dikkate alınmasına lüzum yoktur, doğru değil
dir. (Reye sesleri) 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. ( Çorum ) — 
Rica ederim efendim, iradın takdiri karineye müste
nittir. Bizzat iratçı iradım budur diye beyanname 
vermez. 

Binaenaleyh karinenin teaddüdü yalnız iradın 
takdiri için değildir. Karinenin teaddüdü daha zi
yade hakikî kıymetin tayinine medar olur. Çünkü, 
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İradın takdiri için karine olmadığı zaman, kıymet 
takdir edilerek onun yüzde onu irat addolunacak. 
Mevadı inşaiyenin nevine bakılmadan, bu nasıl ola
caktır? 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, maddede ayni ne
viden bulunan binaların iradına göro diyoruz. Bu 
kâfidir ve İsmet Beyefendinin arzularım da tat
min eder. Ayrıca (mevadı inşaiyenin nevine göre) 
diye tasriha lüzum yoktur. 

Reis — Takrirler okunacaktır efendim. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

11 inci maddenin ikinci fıkrasında mevsimlik 
olarak kiraya verilen binalar bu müddete ait ver
gi verdikleri halde boş kalan akarlar hakkında bir 
hüküm yoktur. 

Binaenaleyh işbu madde «kiraya verilen bir bi
na boş kaldığı müddetçe vergiden muaftır» 

Fıkrasının ilâvesini teklif ederim efendim. 
Giresun Mebusu 

MÜ7iir 
(O'üridtüler). 
Münir B. (Giresun) — Takririmi geri alıyorum. 
Reis — Müuir B. takririni geri alıyor efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
(Mevadı inşaiyenin nevine) tabirinin maddeye 

ilâvesini rica ederiz. 
Maliye Eîtcümeni 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reis Paşa Hazretleri! takririn aleyhinde 
söliyeceğim, müsaade buyrunuz; 

Arkadaşlar, şurada gözümüzün önünde bir Anka
ra şehri vardır. Taşhandan ta eski Atpazarına kadar 
olan çarşıyı nazarı dikkate alın. Burada bulunan
lar pek ala bilirler ki, bundan on sene evvel bura
daki hımış dükkânlar, samanlık, odunluk gibi yer
ler iki üç bin liraya kiraya verilmiştir. Cebecide, 
Yenişehirde kârgir olarak, beton olarak yapılan j 
mağazalar üç yüz liradır. Binaenaleyh burada mut
laka malzemei inşaiyenin nevi vergi üzerinde tesir 
icra edecekse, o zaman bunun manası, 3 bin liraya 
kiraya verilenlerden daha az vergi, diğerlerinden 
daha çok vergi almak demek olur. halbuki bu ka
nunda asıl olan şey, Salâhattin Beyin de bendeni
zi teyiden söyledikleri gibi, binanın inşasında kul
lanılan taşı, tuğlası, toprağı değil, getirdiği irattır. 
Bu irat ne ise ona göre vergi alınacaktır. 

Reis — Efendim, İsmet Beyin Maliye Encüme
ni namına olan takririni nazarı dikkatinize arzedi-
yorum. Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Belediye teşkilâtı bulunan yer
lerde belediye hududu dahilindeki binaların ve be
lediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil | 
eden binaların işgal eylediği saha dahilindeki bi-j 
naların mütemmimatmdan olan havlı, bahçe ve sa-

| ir arazi irat takdirinde binaya tabidir. Mütemmi-
mattan maksat bina ile birlikte hudutlanmış olan 
yellerdir. Ticaret ve sanate tahsis edilmiş olan bina
ların mütemmimatmdan olan ve bunlarla birlikte 
ayni işte istimal edilen arazi her nerede olursa ol
sun iradın tahmininde binaya tabidir. 

Bir çatı altında bulunupta istimal tarzı ve ka
pıları ayrı olan bina kısımları için her kısma ayn 

j ayrı irat tahmin olunur. 
I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bili edilmiştir. 

MADDE 13 — Bir bina, esbabı arasmda res
men ifraz ve taksim edilmiş olduğu takdirde, her 
kısmının iradı ayrı ayrı tahmin olunur ifraz o-
lunmayıp şayian tasarruf olunan binaların iradı, 
heyeti umumiyesi itibarile tahmin edilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Effendim, bura
daki «esbabı» kelimesi yerine «sahipleri» kelime
sinin konmasını teklif ediyorum. 

Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — Peki. 
Reis — Encümen muvafık görüyor. Binaena

leyh bu ve bundan sonraki bütün (esbabı) kelime
leri (sahipleri) olacaktır. Yalnız geçen maddeler 
dahil değildir. Onlar (esbabı) olarak kalacaktır. 

Efendim, maddeyi kabul edenler . . . Eamiyen-
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bir binanın iradını tahmin için 
kâfi vesait ve karineler bulunmadığı takdirde 
binanın hakikî kıymeti takdir edilerek bunun yüz
de onu safi irat olarak kabul olunur. 

İradı malûm olan bir binanın kıymetinin bilin
mesini icap ettiren sair hususatta bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilen safî iradın on misli 
kıymet addolunur. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. ( Çorum ) — 
Safî kelimesi iki defa tekerrür etmiştir. Zannede
rim birisi fazladır. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
sane) — Hayır değldir. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. ( Çorum ) — 
Efendim, bir safî irat vardır, bir de gayri safî irat 
vardır, Safi irat vergiye matrah olan irattır. Bizim 
kabul ettiğimiz şekilde iradın tahmininde kâfi ve
sait olmadığı takdirde tahkiki kıymeti takdir edi
lerek onun % 10 u irat addolunur kk, bunun vergi
ye matrah olabilmesi için yüzde yirmisi tenzil edil
mek lâzım gelr. 

Şimdi burada safî irat diyecek olursak, yüz
de yirmi eıkmıyacak demektir ki, mükellefin sa
rarmadır. Aşağıda irattan kıymet bulmak düs
turuna gelince: orada da vergiye matrah ittihaz 
edilen safî iradın on mislidir deniyor. Binaenaleyh 
oradaki safî kelimesi de büsbütün yanlıştır. Çünkü 
verginin matrahı olan irat demek, safî irat demektir. 
Her ikisinde de safî kelimesi zaittir. İrattan kıymet 
bulmak için iradın on misli alınacaktır. Fakat o 
on misilden yüzde yirmi çıkarmak lâzımdır. O va
kit ancak vergi matrahı olan irat olur. Burada-
da safî kelimesi zaittir, fıkralar, tamamen birbiri-
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ne mutabıktır. Fakat safî kelimeleri konacak 
olursa, tahmin usulile bulacağımız irattan çıkara
cağımız yüzde yirmi, çıkmıyacak demek olur. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Zaten çıkmıyaeak-
tır. 

îsmet B. ( Devamla ) — Bendeniz sehiv olmuş 
diye arzediyorduiü. Anlaşılıyor ki, arada ihtilâf 
var, izah edeceğim: 

Bina vergisinin matrahı tahrir usulile bulunacak 
iradı safidir, karain mevcut olmadığı takdirde, 
hakikî kıymet tayin olunacak ve bunun yüzde onu 
irat sayılacaktır. Asıl matrah bu irattan yüzde 
yirmi çıktıktan sonra elde edilen irattır. 

Şimdi karain bulunupta tahrir usulile gayri 
safî iradı meydana çıkan binaların, iradından yüz
de yirmi çıkararak safî iradını buluyoruzda, neden 
karain olmadığı için kıymet takdiri usulile ve kıy
metin yüzde onunu irat addettiğimiz binaların bu 
iradından yüzde yirmi çıkarmıyalım ? böyle yap
mazsak evvelki madde ile tenazur olmaz ve sa
kat olur. Vergi matrahı, safî irattır. Binaenaleyh j 
bu fıkralardaki (safî) kelimeleri tayyedilecektir. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüsane ) 
— Efendim; Okunan maddenin birinci fıkrası çok | 
nadir ahvalde kullanılacak bir hükümdür. 

Bina iradını takdir ve tayin mümkün olmadığı 
zaman kıymetini tayin ederek kıymetin onda biri 
irat addedilecektir. Malûmu âlinizdir ki ; bun
dan evvel geçen bir maddede, vergi nisbeti, gay
ri safî irattan % 20 tenzil edildikten sonra kalan 
safî iradın % 12 si olarak tayin ve tesbit edilmiş
tir. Bu maddede kıymetin % 10 u safî irat ola
rak .kabul edilmiştir. Eğer safî irat yerine gayri 
safî denilirse, o zaman 10 nun yerine 12 almak lâ
zım gelir. Buradaki 10, tenazuru temin için ko
nulmuştur. Evvelki safî idi, bu da safidir. 

Birisinde safî iradın 12 si nisbetinde alınıyor. 
Diğerinde, yani iradın takdir ve tahmini müm
kün olmıyan yerde, kıymet tayin ederek kıyme
tin onda biri iradı safî addediliyor. Binaenaleyh 
gayri safide % 12 ve burada safide % 10 demekle 
tenazur temin edilmiş, safî ile gayri safî arasın
daki fark ta nazarı itibare alınmış oluyor. 

İkinci cümleye gelince: bu, iradı tayin ve tah
min edilen veya edilmiyeıı bilûmum binaların kıy
meti hesabiye denilen kıymetlerini tayin eden bir 
fıkradır. Deniliyor ki; safî kelimesi kaldırılarak 
vergiye matrah olan iradın on misli kıymet addo- j 
lunur, denilsin, zira safî kelimesi zaittir.... Biz 
buradaki (safî) yi yukarıdaki (safî) kelimesini 
teyit için koyduk. 

Evet ayni mefhumda o da dahildir. Hatta bi
rinci fıkrada safî kelimesi mevcut olunca, ikinci 
fıkrada da safinin mevcut olması zaruridir. Çün
kü fıkralardan her biri, diğerinin aksi olan hük-1 
rnü ifade ediyor. Birisinde irat meçhul, kıymet 
malûm, ne diyoruz. Kıymetin onda biri safî irat
tır diyoruz. 

İkincisinde; eğer bir binanın iradı malûm o-
lupta kıymetinin bilinmesi icap ederse., safî iradın' 
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| on misli kıymettir, diyoruz. Binaenaleyh bu iki 
fıkradan biri diğerinin mütemmimi ve makûsudur. 
Birisinde irat malûmdur, kıymet meçhul, diğerin
de kıymet malûm irat meçhuldür. Bu takdirde, 
irat kımetin onda biri ve kıymet iradın 10 mislidir 
diyoruz. Safî kelimeleri tayyedilmek lâzım gelir
se, her ikisinden tayyedilir. 

O takdirde nisbetlerin on ikiye çıkarılması 
lâzım gelir ki, nisbet noktasında tenazur oLsun; 
maahaza takdir Heyeti Celilenizindir. 

Necip Ali B. (Denizli) — Efendim, kıymetin 
safî irattan bulunmasına neden lüaum görülmüş
tür? 

Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — Efendim, ha
kikî kıymet odur. İradı başka nispet üezrinden,, 
sonra kıymeti de başka nispet üzerinden mi he
sap etmek lâzımdır? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çanla
rı ) — Efendim, bu madde iki fıkralı yazıldığı 
zamanda her iki fıkranın hükmü bir olmak lâzmı 
gelir. Birinci fıkra; bir binanın iradını tahmin 
için kat ' î vesait ve karineler bulunmadığı takdir
de, binanın hakikî kıymeti takdir edilerek, bu
nun % 10 u safî irat olarak kabul olunur. Bura
da safî irat olmasın. Bu takdirde buna ne diyecek
siniz? fc^H] 

Bin lira kıymetinde bulunan bir binanın yüz 
lirası irat kabul edilmiştir. Kabul ediyorum. 

İkinci fıkra: iradı malûm olan bir binanın kıy
metinin bilinmesini icap ettiren hususatta, bina 
iratları vergisine matrah ittihaz edilen safî iradın 
on misli kıymettir diyor. 

Şimdi burada birinci vaziyete göre, bin lira 
kıymetindeki binanın iradı gayri safisi yüz lira 
idi. Bunun on misli, bin lira eder. Halbuki safî 
olursa bunun on misli sekiz yüz lira eder. Bin lira 
etmez. Bunların, mütekabil olması için, her ikisinin 
de gayri safî olması lâzım gelir. Yahut ikinciyi on 

I iki misli yapmak lâzımdır. O zaman mütenazır olur. 
Aksi takdirde tenazur olmaz. Binaenaleyh; fıkrala
rın her ikisinde de safî kelimesini bırakmak lâzım
dır. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. ( Çorum ) — 
Efendim; Hükümet to kendi teklifinde gayri safî 
iradı kabul etmiştir. Hükümetin teklifinde safî 
kelimesi yoktur. Hükümet, teklifinde kıymetin yüz
de onu irattır demiştir. Bu irat, gayri safidir. Safî 
olabilmesi için bundan yüzde yirmi çıkarmak lâ
zımdır. Safî kelimesini Bütçe Encümeni koymuş
tur. 

Sonra ikinci fıkra, bu kanunla alâkası olmıyan 
bir fıkradır ve bu fıkraların birisi mükellefin aley
hinde diğeri lehinedir. 

Renizi B. ( Sivas ) — Efendini; biz encümen
de bir binanın kıymetinin % 10 unu safî irat ad
detmek için bir şeye istinat ettik. O da bu gün mem
lekette binaların rayicine göre vasatî olarak safî 
iratlar % 10 dur dedik. Bunun üzerine bir binanm 
kıymetinin yüzde onunu safî irat addettik, Heyeti 
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Celileniz yüzde ondan daha fazla olması mütalea-
smda bulunursa fıkralar o şekilde tadil olunur. 

Fakat biz bir bina kıymetinin yüzde onunun 
safî irat olacağı kanaatine vasıl olduk. Binaenaleyh 
safî iradı böylece bulduktan sonra ayrıca yüzde 
yirmi tenziline ihtiyaç yoktur. Bendenizin de mü-
taleam budur. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Efendim; bu iki fıkra zihniyetleri şaşırtan ve esa
sen bu kanunla da alâkadar olmıyau, müstakil bir 
kanunu ilga eden bir fıkradır. Bu müstakil kanunu 
tadil için Bolu Mebusu Şükrü Beyin bir teklifi var
dır. Bu teklif Maliye Encümenine gelmiştir. Bina
enaleyh bu kanunun aslına ve esasına taallûk etmi-
yen bir fıkryrbu kanuna koyarak mükellef aleyhine 
yüzde 20 fark kabul etmek doğru değildir. Hükü
metin teklifi bir fıkradan ibarettir. Hükümetle Ma
liye Encümeninin teklifinde esas şudur: Binanın 
iradım tayin etmekte kâfi vesait olmadığı takdirde, 
binanın hakikî kıymeti takdir edilerek bunun yüz
de onu irat addedilir. Buradaki sarih mana, kıyme
tin yüzde onu irat addolunduktan ve bundan yüz
de yirmisi çıktıktan sonra gerisi safî iratolur. Büt
çe Encümeninin ikinci fıkrası bununla alâkadar de-
ğldir. Bu, kıymeti hesabiye formülüne ait bir fık
radır. Kıymeti hesabiye formülüne taallûk eden bir 
tadil teklifi vardır. O tadil Bütçe Encümenine gide
cektir. Onu orada istedikleri şekle sokabilirler. Bi
naenaleyh kıymeti hesabiye formülünde mükellef 
aleyhine yüzde yirmi kabul edeceğiz diye bu kanu
nun ruhuna muvafık olmıyan bir fıkra kabulü 
doğru olmaz. Esas şudur: Binanın kıymetinden 
yüzde on tarhedilip, mütebaki miktardan da yüzde j 
yirmi çıkarıldıktan sonra safî irat elde edilecektir. 
Vergi de bunun üzerinden tayin ve tarholunacak-
tır. 

Fıkrada bir de « icap ettiren sair hususatta.. » 
deniyor bu « sair hususa t » nedir? o kanunda mu
ayyen hususat vardır Tapu bey'ü ferağ harçları, 
belediye rüsumları ve saire o kanunda mevcuttur. 
Burada bu «sair hususatta» cümlesi müphemdir. 
Müstakil kanunu ilga etmenin mahzuru vardır, j 
Hem burası ile alâkası yoktur. Şimdi biz mükel
lefin vergisinin,matrahını tayin ederken bazı esa-
sat bulacağız diye % 20 fark mı koyacağız? 

Esasen Maliye Encümeni de. Hükümet t e böyle 
bir teklif yapmamıştır. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (6ü-
müşane) — Arkadaşlar, buraya getirdiğimiz, He
yeti Celilenize arzettiğimiz lâyihayı Hükümetle 
hem fikir olarak arzediyorum. Bir lâyihayı bir 
encümen tetkik ederken onun eksik gördüğü yer
lerini tamamlamak vazifesidir. Daha aşağıda, ilâ
ve edilmiş bir çok maddelere tesadüf edeceksiniz. 
Çünkü eksik görülmüştür. Kıymeti hesabiye for
mülü münferit bir madde değilmiş, niçin buraya 
almmışmış;.... kıymeti hesabiye formülü, müsakka
fat kanunu tasdik olunup mevkii meriyete girdik
ten sonra hatıra gelmiş olduğu için o grupun bir 

parçası ve müsakkafat kanununun bir zeyli ma-
| hiyetinde münferit bir madde olarak meydana çık
mıştır. Yoksa iradı gayri safî esasına göre vergi 
ödendiği zaman, kıymeti hasbiye formülüne za
ten lüzum yoktu. Emlâk nizamnamesi ve irat üze
rine vergi almak esası - ki müsakkafat kanunile 
mevkii meriyete girdi - ve onun tetayicinden olmak 
üzere iki sene sonra bir boşluk görüldü. Kıymet 
bulmak için bir şekli kanunî lâzımdı. O şekli ka
nunî ise, müsakkafat kanununa bir madde ilâvesi 
idi. Encümene bu lâyiha geldiği vakit, müsakka
fat kanununun zeyillerini, asıllarını, tefsirlerini 
tadillerini, parçalarını ve hatta eski müsakkafat 

j kanununun nizamname mahiyetinden çıkıpta baş
ka hüküm ve tesis mahiyetini tazammun eden 
maddelerini, yeni müsakkafat kanununda topla-
masaydık, doğru bir iş mi olurdu arkadaşlar? 

Bundan dolayı tsmet Beyefendinin hiç bir va
kit tenkidine hedef olacağımızı tahmin etmezdim. 

îsmet B. (Çorum) — Rica ederim, o tamamüe 
müstakil bir mevzudur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Müsaade bu
yurunuz. Bendeniz sizi dinledim.. 

Kıymeti hesabiye formülü .... arkadaşlar, kıy
meti hesabiye formülünden çıkan kıymetin hakikî 
kıymetten ne kadar uzak olduğunu ve bu gün 
memlekette kıymet diye devlet dairelerinde, bir 
milk üzerinde muhtelif kıymetlerin tatbik edildi
ğini çok eyi bilirsiniz. 

Müsakkafat kanununu yazarken, kıymet diye 
bir şey ifa etmek mecburiyetinde idik ve bu boş
luğu tamamlamak lâzım gelmez mi idi? Bolu Me
busu Şükrü Bey bir takrir vermiş, Maliye Encüme
ninde müzakere edilmiş. Edilebilir. Bütçe Encü
meninde, geçen devreden kalmış müsakkafat ka
nununa ait, bir çok mebus arkadaşların teklifleri 
vardır. Onları da bu kanunla tevhit ederek kül 
halinde bir kanun lâyihası tanzim ettik, müda
faalarına biraz kıymet vermek ve biraz da nazarı 
dikkati celbetmek için, efendim, ikinci fıkra ila
ve edilmek suretile birinci fıkrada % 20 tenzilâta 
müsaade edilmemiştir diyorlar. Acayip; hakikat-
ta - Türkiyede mevcut olan beş milyon, on milyon 
binanın iradının tahmini mümkün olmayıpta kıy
metinin tayin ve takdiri lâzım gelen kaç. bina gös
terirsiniz? 

ismet B. (Çorum) — Bütün köy binaları. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Bu kanunla köy

de bina vergisi kalmadı. 
îsmet B. (Çorum) — Sayfiyeler ne olacaktır? 
Hasan Fehmi B. — Sayfiyele altı aylık olduğu 

için onlardan da yalnız altı aylık bir kira tahmin 
edilecektir. Binaenaleyh köylerde bina vergisi 
yoktur. Nadir ahvalde, bir binanın, makine aksamı 
müstesna olmak üzere yalnız dört duvarına irat 
tahmin edilmesi mümkün olmazsa - ki bunlar çok 
müstesna ahvalde görülecek vaziyettir - O zaman 
bu birinci fıkra hükmü tatbik olunacaktır. 

Maliye Vekili ve Müdürü Umumî Bey de bura
dadır. Şehirlerde, kasabalarda irat tahmini müm-
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kün olamayıpta kıymete gittikleri kaç mülk var
dır? çok nadir ahvalde müracaat edilecek bir vazi
yeti tamim ve teşmil ederek, tahmin edilen kıymet
ten yüzde yirmi tenzil edelim gibi bir hava yarat
mak - bizim görüşümüz daha doğru idi - o kabul 
edilsin demekten başka bir şev ifade etmez. 

Arkadaşlar; kanunun eksiklerini tamamladık, 
bütün zeyilleri, tefsirleri, ilâveleri, bütün hüküm 
ifade eden cümleleri, yine bir nizamnameye bı
rakmamak, yani Hükümetin tatbikat nizamname
sine bırakmamak için bu kanuna ilâve ettik ve 
mümkün olduğu kadar bina ve müsakkafata ıtit 
hükümleri burada topladık ve gayet doğru yan
dığımıza da kaniiz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, iki 
maliyecinin; iki hesap işini anlıyan arkadaşm 
mücadelesinden ve münakaşasından bu işi aula-
mıyani arın ne anladığını ve ne anlıyacağım bura
da söylersem zannederim tenevvür etmiş olacağız. 

Efendim, bendenizin anladığım şudur: Bir ke
re bu kanunun adı nedir? Müsakkafat kanunu 
diye söylediler. Müsakkafat kanunu değildir. Adı
nı koyduğumuz kanunun ismini tekrar etmek lâ
zımdır. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; beş, altı müsakkafat kanunun
dan, tefsirlerinden, talimatnamelerinden bahse
derken kullandığım müsakkafat tabirini bu kanu
na raci telâkki etmesinler. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Meclis o adı he
nüz kabul etmemiştir. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, müsaa
de buyrunuz, üzerinde işlemekte bulunduğumuz ka
nunun ismi; bina iratları vergisi kanunudur. 

Rasih B. (Antalya) — Daha doğrusu bina ka
nunu. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Daha doğrusu 
deniliyor. Şu halde adı daha tesbit edilmemiştir. 
Bu kamın, bina iratları vergisi kanunudur. Bina
enaleyh bina iratları vergisi tabirini kullanmamız 
lâzımdır. Eski müsakkafat vergisi kanunu yerine 
ikame ediyoruz. Hasan Bey eski kanundan bahse
derken; yeni müsakkafat kanununu yaparken ... 
demişlerdir. Esasa gelelim: bendenizin anladı- J 
ğım, vergi almak için irat esastır. Bundan evvel ka-! 
bul ettiğimiz bir maddei kanuniyeye göre bir bina-! 

ya bin lira irat takdir olunursa yüzde yirmisi 
olan iki yüz lira tenzil edilecek, geriye kalacak 
sekiz yüz lira safî iradın % 12 si olan 96 lira ver-' 
gi olarak alınacaktır. j 

İkinci şekil: Bir bina var, iradı gayri malûm 
kıymetini bulmak suretile iradını bulacağız. Far-
zedelim ki, binanın bin lira kıymeti vardır. Bunun 
yüzde onunu safî irat telakki ediyoruz ki, yüz li
radır. Bunun da yüzde on ikisini vergi olarak ala
cağız. Bendeniz, Maliye Vekili Beyefendinin iza
hatına ve netice yüzde on iki olduğuna göre, te
nazur göstermekteyim. 

Yalnız şimdi öğrendiğim bir formül vardır. Kıy- ! 

meti hesabiye formülü, bu formül zannederim ki ; 

bütçe ifadelerinden; bir şey olacak. 
ismet B. (Çorum) — Hesaben kıymet bulmak 

demektir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Evet kıymeti he

sabiye, yani hesaben kıymet bulmak.. kanunlarda 
bu, tabir yoktur. Bendeniz şimdiye kadar kanun
larımızda hiç böyle bir tabir görmedim. (Görürsün, 
öğrenirsin sesleri). Evet şimdi arkadaşlarımdan öğ
reniyorum. 

Şimdi efendim, bu madde hakikaten mevcut ah
kâmımıza göre, yani iradı malûm olmıyan bir bina
nın kıymetini bulmak ihtiyacile varittir. Bundan 
müstağni kalınmaz. Bilhassa bizim gibijş adamları 
bundan pek çok istifade ederler. Hepimiz biliyoruz 
ki ; belediye kanunları vardır. Malûmu âliniz bele
diye, bu kanunların delâletile binaların kıymetleri
ni esas tutarak tanzifat ve tenvirat resmini ona. gö
re hesap ve istifa ediyor. Binaenaleyh kıymeti hesa
biye formülü meri olduğu zaman, mesken için şu 
nisbette, akarat için bu nisbette bir formül vardı. 
Şimdi bu kalkıyor. Yeni bir formül konuyor, deni
yor ki ; takdir edilen hakikî kıymetin yüzde onu 
irat addolunur değil mi ? 

Şimdi hakikî kıymet diye bir mesele karşısın
dayız. Bir binanın iradını tayin etmek için karine
lerinden bahsettik, onun üzerinde uzun uzadiye 
münakaşalar yaptık, fakat hakikî kıymet tabiri 
vardır. Burada hakikî kıymet tabiri hakkmda, kıy
met takdir edecekler için ittibaı lâzım gelen kıs
tasları göstermiş değiliz. 

Acaba ihtiyaç yok mudur? Bendeniz bilhassa 
bunlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. İradın 
takdirinde ne gibi kıstaslara riayet edeceğini, tak
diri kıymet edecek zevata şu veya bu şekilde tas
rih ederken, hakikî kıymete varmak için, takdiri 
kıymet edecek heyetlere bu kıstaslar hakkında 
izahat vermek ihtiyacı vardır. Şimdi ikinci bir me
sele : acaba bu kanun çıktığı zaman kıymetler üze
rinden vergi alan müessesatın vaziyeti ne olacak
tır? henüz daha bu adamlar, bu komisyonlar işe 
başlamış değildir. Acaba o eski kanununun, o kıy
meti hesabiye dediğimiz formülü mü devam ede
cek yoksa başkamı devam edecek. Bunun da izah 
edilmesi lâzımdır. Yani millet işlerini teferruatı
na kadar müzakere ile şu veya bu ukteleri hallet
mekle mükellef olduğumuza göre Bütçe ve Maliye 
Encümenleri arkadaşlarımızdan bu takdiri kıymet 
keyfiyetlerini; kıymetten irada, irattan kıymete 
gelmek teşevvüşatını bu günkü mevzuatımıza göre 
nasıl i«ah edeceklerini de bildirmelerini rica edi
yorum. 

Kâmil B. (îzmir) — Efendim, bu maddede iki 
fıkra vardır. Bu fıkralardan ikincisinin zait oldu
ğunu Maliye Encümeni izah etti. Bendeniz bir şey 
arzedeeeğim. Birinci fıkrada «safî irat» tabiri var. 
bu tabirden «safî» yi kaldırdığımız takdirde Ma
liye Encümeninin tereddüt ettiği noktaya cevap 
vermiş olur muyız? 

Yani fıkrada (yüzde onu irat olarak kabul ve 
bunun % 20 si tenzil edilerek mütebakisi vergiye 
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matrah ittihaz edilir) denildiği takdirde Bütçe ( 
Encümenini tatmin etmez mi? ı 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankm) j 
— Eğer ikinci fıkrada da (gayri safî iradın) deni
lirse tatmin eder. Velevki nadir olsun. Burada a-
leyhimize bir şey vardır. Deminde rakamla arzet-
tiğim gibi, 80 liranın on misli alınırsa 800 lira eder. 
halbuki binanın kıymeti «bin liradır. 

ismet B. (Çorum) — Bu, harç maddesile alâka
dardır. (Müzakere kâfidir sesleri). 

Beis — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkın
da teklif vardır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; müza
kerenin kifayeti teklifi sorduğumuz suallerin ce
vapsız kalacağı mı demektir? 

Beis — Cevap vermeğe lüzum görmemişler de
mektir. Tadil teklifiniz varsa verirsiniz. 

Efendim, iki teklif vardır. Biri Refik Şevket 
Beyin teklifi, diğeri de Hamdi Beyin teklifidir. 
Hamdi Beyin teklifi Hükümetin maddesinin reye 
konulması hakkındadır. Refik Şevket Beyin tekli
fi de maddenin encümene gitmesine dairdir. Ev
velâ maddenin encümene gitmesi hakkındaki tek
lifi reyinize arzedeceğim. Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Maddenin encümene gitmesi kabul edil
miştir. Madde encümene tevdi olunacaktır. 

MADDE 15 — Belediye hududu dahilindeki 
binaların tahriri ve iratlarının tahmini beş kişilik 
bir komisyon tarafından yapılır. Bu komisyonun 
reisile bir âzası Maliye Vekili tarafından, bir âzası 
belediye meclisi tarafından, diğer iki âzası dahi 
tahririn icra edildiği şehir veya kasabadaki mahal
leler ihtiyar heyetlerinin heyeti umumiyesi tara
fından intihap olunur. 

Köylerde icra olunacak tahrirler için işbu ko
misyonun Maliye Vekili tarafından müntahap bir 
reis ve bir âzasından maada azaları biri ihtiyar he
yeti âzasından olmak üzere ihtiyar heyeti tarafın
dan ve diğer ikisi köy halkından olmak üzere köy
lü tarafından intihap edilir. 

Her iki komisyonun âzası nizamname ile tayin 
olunacak hususî merasimle tahlif edilir. 

Btem B. (Samsun) — Bu madde bir kaç cihet
ten tetkik ve tenkide lâyıktır. Tahrir ve takdir ko
misyonları, gerek belediye hududu dahilindeki, ge
rek köylerdeki müsakkafatı tahrir ve kıymetlerini 
takdir etmek suretile muameleyi intaç edecek ve 
bu, vergiye matrah ittihaz edilecek. Bu tahrir 
heyetlerine kanun komisyon diyor. Bu komisyonun 
beş âzası olacaktır. İkisi Maliye Vekili tarafından 
tayin edilecek, bir âzası belediye meclisi tarafın
dan, diğer iki âzası da tahririn icra edileceği şehir 
ve kasabanın ihtiyar heyetlerinin heyeti umumiye
si tarafından intihap olunacaktır. Varidatı gayri 
safiye üzerinden vergi alan kanunun ağırlığı do-
layısiledir ki ; bu kanun lâyihası tadilât görerek 
bina iratları vergisi kanunu namı altında gelmiş
tir. Müsakkafatın hasılatı gayri safiye üzerinden 
vergi almması keyfiyeti üzerindeki ağırlıklarını 

hepimiz işittik, hissettik. Bazılarımızın yeri yurdu 
I yoktur. Hiç bir şey duymazlar, anlamazlar, o baş-
|ka. 

Bütün şikâyet edenler verginin ağır olduğunu 
söylemekle beraber ikinci bir mesele daha vardır 
ki, hepimizin zaman zaman tahrir gören yerlerden 
aldığımız telgraflar ve mektuplarla bildirilmekte
dir. Oralarda deniliyor ki ; bizim vergimiz çok ağır
dır. Bu ağırlığı tevlit eden, buradaki tahrir he
yetlerinin ve komisyonlarının iş bilmemezlikleri, 
hassatan Maliyenin intihap ve işe memur ettiği 
memurların vazifelerine aşina olmamalarıdır. Bü
tün şikâyetlerin içinde bunlar topun ağzında bu
lunanlardır. Verginin ağırlığından yapılan şikâyet
ler meyamnda bir de tahrir komisyonlarına men
sup diğer azaların ehliyetsizliğinden bahsediliyor. 
Komisyonlar iki çeşit azayı ihtiva etmektedir. Da
ha aşağıda da istinaf ve temyiz komisyonları bah
sinde de bu mesele hakkında izahat vardır. Fakat 
işin esası tahrir ve iradı takdir komisyonlarıdır. 
Bunlar hatta bu kanun çıktıktan iki sene sonra 
işe başlayacaklardır. 

Komisyonda maliyenin iki memuru bulunacak 
ve bunlardan birisi bu beş kişilik komisyona riya
set edecektir. Bunlar şüphe yok ki vergiyi alacak 
olan dairenin adamlarıdır. Binaenaleyh iki murah
has vergiyi alacak daire, iki murahhas da vergiyi 
verecek daire halkının intihapkerdeleri, bir de be
lediyeden bir âza, komisyonu vücuda getirecektir. 
Şimdi lâzım gelir k i ; alacaklı ile verecekli arasın
da bitaraflar olsun, burada bitaraf âza yoktur. 
ikisi halkın hakkını göya muhafaza edecek, ikisi 
de Hükümetin hakkını koruyacak, biri de be
lediyeyi temsil edecektir. Fakat hükümetin 
hakkını koruyacaklardan birisi reistir. Büt
çe Encümeni, mansup azaya ekseriyet ver
memiş olmak için onları iki tane yapmıştır. Man
sup azayı iki, diğer üçünü de müntahap olarak 
göstermişse de Maliyenin tayin edeceği azadan 
birinin riyaset makamını alacağına nazaran vaziye
tin ne şekilde idare edileceğini şimdiye kadar aldı
ğımız tecrübelerle anladık. 

Acaba Maliye Vekâleti bunları ne gibi kimse
lerden intihap edecektir. Maziye bakarsak ne gibi 
şahsiyetler olduğunu anlıyabiliriz. İyi adamlar da 
olabilir. Fakat malî işlerde bulunmuş, vergi esas
larına muttali olmuş, iradı safî ve gayri safiyi an-
lıyacak ehliyet ve kifayette kimseler mi olacaktır? 
farzedelim ki kabiliyetli kimseler olsunlar. 
Fakat ne olursa olsun kaba Türkçe ile, 
nalıncı keseri gibi kendi tarafına kesecektir. 
öbür taraftakiler de vermiyeeek olanlardır, 
asıl iki taraf karşılaşacaklardır ki ; bitaraf
lar lâzımdır. Bendeniz diyorum ki ; vilâyetlerde 
mülkiyeci ve idareci memurlarımız vardır. Bunlar 
hem halkın ve hem de Devletin hakkını muhafaza 
eden kimselerdir. Bunların intihap edeceği adam
lar da bu komisyonlara âza olsun binaenaleyh bir 
tarafta, almak istiyen Hükümet âzası, bir tarafta 
da ; vermemek istiyen halk âzası meyamnda iki ta-
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rafı telif edecek bitarafların bulunması zaruridir. 
sette de bu bitaraflar bulunsun. Hazinenin ve hal
kın hakkını muhafaza eden valiler tarafından bu 
komisyonlara âza tayin edilmesini ve bu azaların 
heyete riyaset etmesini teklif ediyorum. Maliye 
Encümeninin fikri, ticaret odalarından da birer 
âza bulunsun, suret indedir. Bütçe Encümeni buyu
ruyor ki; ticaret odaları bina iratları işlerile kâfi de
recede alâkadar görülmemiş olması dolayısiledir ki; 
bu tahmin ve tahrir hususatile iştigal edecek ko
alisyonlarına âza vermelerine mahal yoktur. O öy
le düşünmüş, Acaba o komisyonlara riyaset ede
cek maliye memurları bu işlere uzun uzadiye va
kıf olmuş kimselerdir de ticaret odaları vakıf de
ğiller midir? bendeniz zannediyorum ki; maliye
nin burada yapacağı iş, kendi rolünü yapmakta-
dir. Halk ta kendi rolünü yapacak. Fakat bir da-
hiliyeci, hem halkçı hem devletçi bir şahsiyetin 
riyasetinde bu komisyon işe başlarsa daha salim 
kararlara vasıl olacaktır. Gerçi kararlar yanlış o-
lursa bunun istinafı, temyizi var deniliyorsada, 
senelerce uğraşmaktansa bu işi esasından hallet
mek zannederim maslahata mufıktır ve istenilen 
neticeyi elde etmek için icap eden bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum. Vilâyetler
de valilerin tayin veya intihap edeceği - zaten aşa
ğıda o komisyon azasının evsafı muayyendir- Za
tın riyasetinde bir maliyeden, iki halktan ve bir 
de belediyeden olmak üzere beş kişiden mürekkep 
bir komisyon teşekkül etsin ve faaliyete geçsin. 
Mütaleatıma göre bir de takrir takdim ediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (G-ümü-
şane) — Efendim, bina iratlarını tayin ve takdir 
eden heyetin sureti teşekkülü hakikaten çok düşü
nülmüş ve çok şekiller üzerinde tevakkuf edilmiş
in r mevzudur. 

Bina iratları vergisi kanununu aldığımız mem
leketlerde doğrudan doğruya bu işler için taay
yün etmiş, avukatlık ve saire gibi meslekî ekis-
perler vardır. Biz de henüz böyle bir teşekkül ol
madığı için ve bu-vazifeyi ifa edecek'müstakil 
ve bitaraf serbest bir meslek teessüs etmediği için 
mümkün olduğu kadar vergi alanlarla vergi ve
renler arasında bir tevazün temin etmek ve bin-
netice vergiyi verenlere de bir emniyet telkin et
mek maksadile, cskidenberi olduğu gibi, beledi
yeden de intihap edilen memurlarla bir iş yapıl
maktadır. Asıl tahrir icra edildiği zaman bu hey
et mütemadi surette çalışır. 

Tahrir komisyonlarının idarî ve tahrirî bir çok 
vazaifi vardır. Bu komsiyon reislerinin, maliye 
tarafından tayin edilmesi zaruridir. Çünkü tah
rir yapıldığı zaman nerelerde tahrir yapılacağını 
ve nerelere bu komisyonların sevkedileceğini ve 
yalnız tahrir değil idare mes'uliyetini de deruhde 
edecek mansup memurların bulunması >cap eder. 
Bunun içindir ki ; bu takdir ve tahmin heyetleri
ne valinin veya kaymakamın veya onların tayin 
edeceği lâalettayin bir zatin riyasetine ver:l::ıe-
mesinin sebebi de budur. İstinaflarda valiler ve

yahut valinin tayin edeceği bir zat riyaset eder. 
Temyizlerde ise, maddesi geldiği zaman görüle
cektir ki,, doğrudan doğruya Adliye Vekâleti ta
rafından tayin edilmiş ve Temyiz Mahkemesi âza-
hğma kesbi istihkak etmiş bir zatın idaresine tev
di ediliyor. Maliyenin tayin edeceği meslekî bir 
zatın riyasetine tevdi zarureti hasıl oluyor. Eğer 
verginin sureti tevzii mütalea olunursa görülür ki ; 
maliye ile idarei mahalliyeler aşağı yukarı ortak
tır. Belediye hissesi, idarei hususiye hissesi ay
rıca ilk tahsil karşdığı olarak tefrik edilip veri
len miktar, tamam hatırımda değil, arazide % 48, 
galiba bunda % 32 dir (Evet sesleri). Masarifi 
tenzil ettikten ve tahrir, tahsil masraflarını çıkar
dıktan sonra, kalan safî hasılat nazarı dikkate 
alınırsa görülür ki ; idarei mahalliyeler aşağı yu
karı maliye derecesinde alâkadardır. Biz burada 
memurların alâkaları veya her hangi bir daireye 
merbut ve mensup olmaları dolayısile dairesinin 
lehine karar alacaklarını mütalea etmedik, yal
nız halka emniyet vermek ve bu heyet tarafından 
kendisinin intihap ettiği zevatın iştirakile bina
lara irat tayin edildiğini göstermek ve neticede 
fahiş bir şey yapılmadığı his ve kanaatini vermek 
"•stedik. Razi olmadığı takdirde istinaf eder, tem
yiz eder. İstinaf komisyonunun reisi, vali, veya 
tayin edeceği zattır. Temyiz komisyonunun reisi 
ise Adliye Vekilinin tayin edeceği zattır. 

Valiler, kaymakamlar eski kanunda da bu ko
misyonlara riyaset etmek vaziyetinde idiler. Fa
kat Ethem Bey arkadaşım da çok eyi bilirler ki, 
hiç bir vali böyle bir komisyona filen riyaset et
memiştir. Çünkü onun bir başka işleri vardır. 
Bilhassa sabahtan aksama kadar mütemadiyen ge
zip tahrir yapacak bir tahrir heyetine valinin filen 
riyaset etmesine imkân yoktur. 

* Ali B. ( Rize ) — Bir kaç para alsınlar diye. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Bu komisyonla

ra tayin edilen muvazzaf memurlara ücret ve mas
raf verilmez, yalnız halk tarafından müntahap za
ta ücret verilir. Bu itibarla ücret meselesi mevzu-
bahs değildir. 

Ahaliden'3, belediyeden'2, Maliyeden bir mî ol
sun? bunların dereceleri, şekilleri değiştirildikçe, 
her birinden bir çok karışıklıklar çıkabilir. Yani 
ahaliden üç âza olsun da Maliyeden bir olsun. Ma
liyeden bu sefer itiraz edilebilir. Vergiyi esasen bu 
kanunla yarı yarıya tenzil ediyoruz. Bu sefer Ma
liyeye daha fazla tenzil edeceğiz zannı gelir. Fakat 
Maliyenin tayin ettiği âza fazla olacak olursa, bu 
sefer de halka fazla kıymet takdir ediyor hissi ge
lir. Binaenaleyh bu işin iki tarafı memnun edecek 
bir tarzda olmasını düşündük ve bu şekli bulabil
dik. Eğer bundan daha iyi, her iki tarafı memnun 
edebilecek bir şekil düşürten arkadaşlar varsa lüt
fen bunu bildirsinler. Ozaman biz de memnun olur 
ve daha iyi olan bu şekli kabul etmekte tereddüt 
etmeyiz. 

Şükrü B. (Bolu) — Her mahalde bir komisyon
um tayin olunacak? 
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Kanunda bir komisyon diye yazıldığına göre, me

selâ İstanbul ve buna mümasil büyük şehirlerde bir 
komisyon bulunması kifayet edecek midir? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Bunun maddesi vardır, ileride gelecektir. 
Heyeti ihtiyariyeler toplanacak, ekisperleri intihap 
edecek, bu işin tahrirde meşgul olacaktır ki; bun
ların adetlerinin ne kadar olacağı nizamname işi 
dir. Kanun; esasları tayin ediyor. Bu maddeler 
ileride gelecektir. 

Refik Şevket B. (Maniya) — Nizamname bu 
kaydı bozamaz, belediye hududu dahilinde binala
rın tahriri beş kişilik bir komisyona aittir diye ka
nunda böyle bir kayit mevcutken, nizamname ile 
daha fazla komisyon teşkili mümkün müdür? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — istanbul ve emsali gibi bir şehr tahrir et-
i.ıek için beş koldan yürümek lâzım gelirse elbette 
o şehirde beş tane komisyon teşekkül edecektir. 

' Refik Şevket B. (Manisa) — Şu halde beşer ki
şilik birer komisyon olur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Olabilir. 

Reis — Bütçe Encümeni kabul ediyor, bu şe
kilde tashih ederiz. 

RİYASETİ CELİ LEYE 
15 inci maddenin berveçhi ati şekilde tadilini 

teklif ederim: 
MADDE 15 — binaların tahriri ve iratlarının 

tahmini beş kişilik bir komisyon tarafından yapı
lır. 

Bu komisyonun bir âzası Maliye Vekâletince, 
bir âzası mahallin belediye meclisince, iki âzası 
mahalle veya köy heyetleri tarafından tayin ve 
intihap olunur. 

Valinin tayin edeceği âza komisyona riyaset 
eder. Samsun Mebusu 

Elem 
Refik Şevket B. (Manisa) — Madde reye kon

mazdan evvel bendenize bir noktanın daha izahı 
lâzım gibi geliyor. 

Reis — Maddeyi reye koymadım; takriri reye-
koyacağım. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Müsaade ederse
niz, ondan evvel de bir şey arzedeyim. Tahrirde 
belediye hududu esastır. Ya belediye hududu ola
cak, ya köy olacak, aşağıdaki maddelerde o ma
haller muhtarlarının toplanacağı ve heyetin bun
lar tarafından intihap edilceği vardır. Fakat şehir
lerde belediye hudutlarını, kazaların hududu na
zarı dikkate alınacak olursa, zannediyorum ki; bu 
kabili tatbik bir şey olamaz. Acaba ne diyorlar? 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde tek
mil muhtarlar toplanıpta komisyona iki adam mı 
intihap edecek? bunun pratik noktasını bize izah 
etsinler. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Büyük şehirlerde zaten bir tahrir heye-

tile tahrir yapılamaz ve hiç yapıldığı da vaki de
ğildir. İstanbul ve İzmir gibi büyük bir şehrin tah
ririne başlanıldığı zaman üç beş heyet birden iş 
görür. Semtlere ayırt edilir ve böylece her semtin 
tahriri yapılır. Küçük kasabalarda buna lüzum ol
madığı için bunlara bir heyet kâfidir ve bir heyet 
tarafından tahrir icra edilir. İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde daima bir değildir. Müteaddit 
heyetler tahrirle meşgul olur ve olmuştur. Semt
lere tefrik edilirken, hudutları tayin edilmek sure-
tile muamele yapılmıştır. Bunun için tatbikatta 
bir mahzur, bir müşkülât çıkacağını zannetmiyo
rum. 

Sonra diğer bir fikir daha ileri sürüldü, o da 
her mahalle kendi ekisperini kendi intihap etsin. 
Bu çok mahzurludur. Geniş bir sahanın bina irat
ları üzerinde ahengi ve yekdiğerile mukayesesini 
tayin edebilmek için bu ekisperlerin daha geniş 
bir saha dahilinde vazife almaları zaruridir. Böyle 
yapmazsak bir mahalle diğer mahallede ne miktar 
takdirler yapıldığını, ne uisbette kıymet takdir e-
dildiğini bilmez. Bunda gafil davranarak her ma
halle kendi görüş ve temayülüne göre ayrı ayrı 
neticelere gidebilir, bundan hem halk mutazarrır 
olur, hem de verginin ziyaa uğraması ihtimali var
dır. Onun içindir ki tahrir heyetlerine tevzi edilen 
saha ve semt dahilindeki mahallelere ihtiyar he
yetleri tarafından o semte şamil olmak üzere ekis-
perler intihabı en mülayim bir şekil olarak tayin 
edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; dikkat 
buyrulursa kürsüyü işgal etmemin saiklarından en 
çoğu, kanundaki lüzumu temin yolunda istirhamda 
bulunmama matuftur. Hasan Bey arkadaşımızın 
verdiği izahat, kanunun metnine taban tabana zıt 
bir şekildedir. Demin, bir komisyon tarafından 
yapılır tabiri, ihtiyacın verdiği ilham ile maksat
larını iyi ifade edebilmek için dediler ki; lüzumu
na göre beşer kişilik komisyonlar yapılabilir. Beş 
kişiden mürekkep bir komisyon kaç eve kıymet 
takdir edebilir. Bu çok külfeti istilzam eder. Bina
enaleyh o esasta mutabıkız, diğer iki esas, tahriri 
icra edilecek şehir ve kasabalardaki mahalleler ih
tiyar heyetlerinin heyeti umumiyesi tarafından in
tihap olunur. Fıkra böyledir, tabiî dikkat buyru-
lacak olursa bu mahalle ve. semtten anladığımız 
şudur: Belediye hududu dahilinde kaç, mahalle 
varsa o mahallenin mensup olduğu zevat toplana
caklar. Beş kişilik komisyona İki âza intihap ede
ceklerdir. Yani bu içtima beş kişilikkomisyon, iki 
âza intihap etmek içindir. Halbuki mukaddema 
verilen izahata göre; bir defabir mahallede kaç 
komisyona ihtiyaç olduğu tesbit olunmalıdır. İs
tanbul için, İzmir için kaç komisyona ihtiyaç var
dır. meselâ istanbul için 10 dur, İzmir için 5 tir. 
Binaenaleyh on tane komisyona ihtiyaç olduğuna 
göre; mahalle ihtiyar heyetlerinin 20 kişi intihap 
etmeleri lâzımdır. Diğer taraftan komisyon adedi 
beş ise toplanan komisyonlar ikişer azadan on âza 
intihap etsinler. Binaenaleyh Hasan Beyefendi ar-
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kadaşımızm izahatları dairesinde bu maddenin ted
vin edilmesi lâzımdır. Yani bu şekilde o mana çık
maz. 

Bir de şurayı nazarı dikkati âlinize arzetmek 
istiyorum. Efendim kanun metinlerden ibarettir. 
Esbabı mucibelerin hiç bir zaman kıymeti yoktur. 
Vazn kanun sıfati'le vazederek Resmî ereide ile neş
rettiğimiz kanunların ciltler dolusu esbabı muci-
besi vardır ki ; onlar kanunî ifadeleri tağyir ede
cek mahiyet iktisap etmez. Onun içindir ki ; ka-
nuj ibarelerini, kendi maksadımızı ifade edecek 
şekilde tanzim etmeliyiz. Çok rica ediyorum ben
denizin dahi yanlış mana çıkardığı bir şeydir. Bu
nu Hasan Beyefendinin izahı dairesinde tesbit 
edilmek üzere encümene verelim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — İstanbul zaten kazalara münkasemdir. 
vergi noktai nazarından da şubelere ayrılmıştır. 
Binaenaleyh biz bunları tabiî teşekküller diye te
lâkki ettik ve memleketin umumî vaziyetine göre 
maddeyi tedvin ettik. Burada tadadî olarak bir ta
kım eşkâlin zikrini Heyeti Celile tensip buyurur-
sa öyle yapılır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — İstirham ederim, 
bendeniz yalnız şurasını söyliyeyim. Mevcut olan 
taksimat; mülkî taksimattır. Kanunda konulan ka-
yit ise belediye hudududur. Belediye hududunda 
bu gün bu şubeler dahildir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şar.e) — Kaza itibarile, cüzütam itibarile tahrir 
ilân edilir ve azalarda o cüzütamlara göre intihap 
olunur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu belediye hudu
du tabirinin kaldırılmasına sebep teşkil etmez. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arada bir fark yoktur. Kanunun sarahati 
bunu söyliyor. Heyeti Celile ayrı ayrı zikrini talep 
edebilir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Maddenin sonuna 
şu şekilde bir ibare ilâve edilirse maksat hasıl olur. 
(Komisyonlar ihtiyaca göre teaddüt edebilir. Ko
misyonların çalışacakları saha ve azasının ne su
retle yemin edecekleri nizamname ile tayin olunur) 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Kanunda esas ol
mayınca nizamnameye böyle bir şey konulmaz. 

Reis — Efendim, Salâhattin Beyin takriri oku
nacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE j 
Maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı surette j 

tebdilini teklif ederim: 
Komisyonlar ihtiyaca göre teaddüt edebilir. 

Komisyonların çalışacakları saha ve azanın ne 
suretle yemin edecekleri nizamname ile tayin olu
nur. 

Kocaeli 
Salâhattin 

Reis — Efendim; maddenin encümene iadesi 
hakkında Etem ve Refik Şevket Beylerin takrir
lerinden maada bir de bu takrir mevcuttur. I 

Evvelâ maddenin encümene iadesi hakkındaki 
teklifi reye arzedeceğim, kabul edilirse diğerinin 
reye arzına hacet kalmaz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; Salâhattin Beyin takriri şayan[ 
kabul olabilir. Yalnız saha nizamname ile tayin 
olunmaz. İşin icabına göre Vekâlet tayin eder. Bu 
fıkra çıktıktan sonra şayanı kabul olabilir. 

(Encümene sesleri). 
Etem B. (Samsun) — Bendenizin takririm iki 

noktayı ihtiva ediyor. Birisi komisyonlara riyaset 
edecek Maliye memurları değil, Dahiliye Vekâleti 
Memurları olsun. İkincisi; Refik Şevket Beyin 
izahatının aynıdır. İptida birinci noktai nazarım 
reye konsun. 

Reis — Efendim, evvelâ maddenin encümene 
tevdii hakkındaki takriri reye koyacağım. Madde
nin Encümene tevdii kabul edildikten sonra 
artık diğer takrirlerin reye vazma hacet kalmaz. 

Maddenin encümene tevdii hakkındaki teklifi 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddeyi takrirlerle birlikte encümene veriyo
ruz. 

MADDE 16 — Bina vergisi vermekle mükel
lef olanlar ve kiracılar tahrir ve iratları tahmin 
edilcek binaları, on beşinci maddede yazılı komis
yona gösterip gezdirmeğe ve müsakkafatın ahvali 
umumiyesine ve ciheti istimaline ve kiralarının 
miktarına müteallik her türlü malûmatı komisyo
na vermeğe mecburdurlar. 

İmtina edenlerden veya kasten yanlış malûmat 
verenlerden, sulh mahkemesi kararile yirmi beş 
liradan iki yüz liraya kadar para cezası alınır. 

Salâhattin B. (Kacaeli) — Hafif cezayi naktî 
mi, ağır mı? yani kabahat midir, yoksa cürüm 
müdür'? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
I sane) — Hafif para cezasıdır. 

Reisi — Maddenin Bundan evvelki madde ile 
bir alâkası var mıdır? 

I Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Yoktur. 
| Reis — O suretle ceza hususunu tashih ettik 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tahrir ve tahmin cetvelleri, her 
mahalle veya köyün tahriri hitam buldukça, Va-
riadat kalemlerine verilir. Varidat kalemlerince 
bu cetvellerde yazılı tahminler esas tutularak tah
min edilen miktar, vergi nisbeti ve vergi miktarı 
ihbarname ile alâkadarlara tebliğ olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — Alâkadarlar işbu ihbarname
nin alındığı günü takip eden günden vevaridat ta
hakkuk memurları tahrir ve tahmin cetvellerinin 
kendilerine iadesi tarihini takip eden günden iti
baren, tahmin komisyonunca tetkik edilmek üze-
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re on beş gün zarfında (resmî tatil günleri hariç) 
mal memurlarına makbuz mukabilinde bir itiraz-
name verebilirler. Bu itirazname tahakkuk me
murları tarafından verildiği takdirde muhtasar 
esbabı mucibesile beraber mükellefe tebliğ olunur. 

Yukarıda yazılı müddetler zarfınde itiraz vu
ku bulmadığı takdirde itiraz hakkı sakit olur. 

Reis — Bu madde hakkında bir takrir var. (_)-
lamaca k: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
18 inci maddede; binanın bulunduğu yerde 

mevcut olmryan alâkadarlar hakkında bir hüküm 
yoktur. Binaenaleyh bu maddeye (alâkadarları 
binanın olduğu yerde bulunmıyanlara, tebligat, 
alâkadarların bulunduğu mahallin en büyük mal 
memuru tarafından yapılır ve itirazları da o me
mur tarafından kabul olunur) fıkrasının ilâvesini 
teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
A. Münir 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, «resmî ta
til günleri hariç» diye parantez içerisindeki fıkra
nın tayyîni rica ediyorum. Ahkâmı kanuniyemiz-
de tatil müddetlerinin hariç tutulması kabul edil
memiştir. 

Bu kabul edilirse, ileride istinaf ve temyiz ko
misyonlarını işgal edecektir. On beş gün devam 
eden hiç resmî bir tatil yoktur. Bu on beş gün içe
risine iki cuma girmesi veya bayram girmesi buna 
müessir değildir, «resmî tatil günleri hariç» fıkra
sından komisyonları işgal edecek vaziyetler hasıl 
olur. Bu zahiren cazip görünür, fakat muamelele
ri işkâl eder ve sürüncemede bırakır. Binaenaleyh 
bunun tayyini teklif ediyorum. 

Reis — Münir Beyin takriri hakkında bir mü-
talea var mı? 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Lütfen biraz izah etsinler, anlıyamadım. 

Münir B. (Giresun) — Efendim, irat ve yahut 
kıymeti takdir olunan binanın sahibi, binanın bu
lunduğu yerde bulunmaz da başka bir yerde bulu
nursa, kendisine o mahallin mal memuru vasıtasile 
tebligat yapılmalıdır. Çünkü bir çok zevat vardır 
ki, kendileri memleketin garbında iken, şarkta bu
lunan binaları hakkında takdir olunacak vergilere 
kesbi vukuf edemezler. Binaenaleyh yapılacak iti
razlarını da vakit ve zamanile yapamazlar. Bunun 
için tebligatın o mahallin mal memuru tci rafından 
icrasını ve itirazların da o mahallin yine mal me
muruna yapılmasını teklif ediyorum. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

Maliye Veküi M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Arkadaşımızın teklifi; tahrir icra edilen yerde bu-
lunmıyan kimselerin doğrudan doğruya şahısları
na tebligat yapılmasıdır. Fakat bilmiyorum, o za
man tahriri nasıl yapılabilir? Meselâ birisi Ameri-
kaya gider. Tebligat yapılmak için Sefarethaneye 
müracaat edilecek, Sefarethane konsolosluğa bil
direcek, konsolosluk mahallinde tahkikat yaparak 

tekrar sefarethane vesıtasile cevap verecektir. Bu 
geldikten sonra da itirazı yine böyle uzayıp gide
cektir. Yani herkesin nerede bulunduğunu bilmek 
imkânı yoktur. Bu meseleyi iyi düşünmek lâzım
dır. Esasen herkesin resmî bir ikametkâhı vardır, 
orada tebligat yapılır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bundan 
evvelki müsakkafat kanununda bu hususta ahkâm 
vardı . Hatta mükelleflere tebliğ edilen 
tezkerelerde bile sarahat vardı ve altında da 
bir ihtar sütunu olup, bu sütunda: şöyle, şöyle ya
pılır, diye izahat vardı, niçin bunu bu maddeden 
çıkarmışlardır? Bunun hakkında biraz izahat ve
rirlerse iyi olur. Bu esaslı bir meseledir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; mal sahibi mevcutsa, kendisine, 
yoksa akrabasına, elbette mülkünü, akarını, evini 
idare etmiye o memlekette havale ettiği bir zat var
dır. Ya akrabasıdır, ya vekilidir, tebligat ona ya
pılacaktır. Bunlara tebligatın yapılması şekli, Re
fik Şevket Bey arkadaşımızın işaret ettiği gibi es
ki kanunda mevcut idi de şimdi kaldırılmış değil
dir. J*]ski tatbikat nizamnamesinde mevcuttu. Ma
liye Yekâleti bunun için de bir nizamname yapa
caktır, oraya koyar. Bunlar nizamname hükümle
ridir. Mutlaka sahibini bulup tebliğ etmek husu
sundaki müşkülâtı Vekil Bey izah ettiler. Bende
niz bir şey ilâve edecek değilim. Fakat tebligatın 
ya sahibine veya vekiline behemehal yapılmasının 
kanuna geçmesinde amelî bir faide mülâhaza ede
miyorum. Tebligat asıldır. Değil bina iradının hat
ta mahkeme tahkikatının tebligatında bile bizzat 
kendisine tebliğ şekli yoktur, ikametgâhına verilir, 
ilân edilir ve saire . . Tahrir yapıldıktan sonra 
tahririn netayici o kazada, o semtte heyeti unıu-
miyesile ve defterleri talik suretile ilân olunr. Ay
rıca karar mükellefe tebliğ olunur, mükellef yoksa, 
evinin dovarına asılır veya vekiline verilir. Teb
ligatı mutlaka, bizzat kendisine yapmak demek, 
tebligat hakkındaki ahkâmı esasından değiştirmek 
demektir. 

Salâhattin Bey arkadaşımın temas ettikleri res
mî tatiller meselesine gelince: bazan böyle oluyor 
ki; henüz kanunlarını kaldırmadık, üç gün, dört 
gün tatil oluyor, bir de cuma tesadüf ederse, beş 
gün resmî tatil oluyor, kanunun tayin ettiği on beş 
günü bu suretle bilerek ona indirmiş oluyoruz. Bu 
ise mükellefin aleyhindedir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; her han
gi bir mükellefe, bir mahkuma tebligat icrası şartı 
aslidir. Binaenaleyh buna riayet hususunda kanun
da bir maddenin bulunması çok zaruridir. Çünkü 
mükellefe sen şu kadar para vereceksin, diye ihbar 
vuku bulmaksızın bu külfeti tahmil zannederim 
ki; hiç bir zaman doğru olmaz ve yine vatandaşa 
ihbar vaki olmaksızın o vatandaş; Devletin kendi
sinden istediği vazifenin ifasına muvaffak olamaz. 
Demin de arzettiğim gibi, gerek kanununda, gerek 
nizamnamesinde ve gerek ihbarname ve müsakka
fat kanununda bu hususta ahkâmı sariha vardır. 

- 1 2 8 -



t : 1 0 22-6-
Hepimiz aşağı, yukarı iş sahibi olmak sıfatile aka-1 
rımız vardır, müsakkafatımız vardır ve bu suretle 
ihbarname almış adamlarız. Bunda esas, hukuk u-
sulü muhakemeleri şeklidir. Dikkat buyurunuz, teb
ligattan maksat bir işte alâkadar olan adamı o iş
ten haberdar etmektir. Bu ihbarın eşkâli muhteli-
fesi vardır. Türkiye dahilinde ise ne yapacağız; 
kçakçı ise, firari ise, memaliki ecnebiyede ise ne 
yapacağız? adam, memleketten harice çıkmasın 
mı? içimizden beş yüz kişi, bin kişi yine vatandaş
lık kanunlarının müsaadesile diyarı ecnebiye git
miş ise, kendisinin gıyabında hüküm mü verece
ğiz? onun için bendeniz her şeyde tatbik edilmekte 
olan bir formülün bu husus hakkında da tatbik 
edilmesini istiyorum ve bu hususta bir teklifte bu
lunuyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; kabul ettiğiniz 17 inci madde
nin metni, alâkadarlara ihbarname ile tebligat ya
pılacağını bildirmektedir. Tebligat esası kanuna 
girmiştir. Fakat şeklini, şeraitini,evsafını eskiden j 
de nizamname tayin ediyordu. Şimdi de nizamname i 
tayin edecektir. Başka hiç; bir şey yoktur. Esası, 
kanuna girmiştir. j 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; madde
de tebligat yoktur. 

Reis — Efendim; takrirleri okuyacağız. 

YÜKSEK REÎSLlflE 
18 iaci maddeden: 
(resmî tatil hariç) fıkrasının tayyini teklif ede 

rim. 
Kocaeli mebusu 

Salâhattin 
Reis — Salâhattin Beyin takririni nazarı 

dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Alâkadarlara (tebligat hususunda hukuk usulü 

muhakemeleri kanunu tatbik olunur) fıkrasının 
ilâvesini teklif eylerim. 

Manisa Mebusu 
Refik Şevket 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al
mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 

O halde maddeyi encümene veriyoruz. 

MADDE 19 — Tahmin komisyonu mal memu
ru tarafından gerek kendilerinin ve gerek mükel
leflerin itiraznamelerini tetkik ve muterizler ta
rafından arzu edilir veya komisyonca lüzum gö
rülürse onları bizzat veya ihtiyar heyetleri mazba-
talarile veyahut komisyon huzurunda şifahen tev
kil edecekleri kimseleri istima ve icabı halinde 
binayi yeniden muayene ve ahvalini tahkik ile 
bir ay zarfında kararını verir. Bu karar mal me
murları vasıtasile alâkadarlara tebliğ olunur. 

Reisi — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 20 — Gerek mükellefler ve gerek ta

hakkuk memurları, tahmin komisyonu kararlarının 
kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden gün
den itibaren, otuz gün zarfında (resmî tatil gün
leri hariç) mal memuruna verecekleri bir itirazna-
oıe ile mezkûr kararları yirmi birinci maddede ya
pılı komisyon nezdinde istinaf edebilirler. 

Bu itiraz varidat tahakkuk memurları tarafın
dan yapıldığı takdirde muhtasar esbabı mucibe-

I sile beraber mükellefe tebliğ olunur. Mühleti zar
fında itiraz vuku bulmadığı takdirde istinaf hakkr 

Reisi — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
bul edilmiştir. 

MADDE 21 — İstinaf komisyonu mahallin en. 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
zatin riyasetinde mahallin en büyük maliye memu-
i-ile biri belediye meclisince kendi âzası arasından 
ve diğeri mahalli sulh hâkimi tarafından intihap 
olunacak üç zatten mürekkeptir. Tahmin komis
yonunda bulunan âza istinaf komisyonunda bulu
namaz. 

Komisyonun muvazzaf memurlardan gayri âza
sı nizamname ile tayin olunacak hususî merasimle 
tahlif edilir. 

Her kaza ve vilâyet merkezinde bir istinaf ko
misyonu bulunur. Büyük vilâyet merkezlerinde 
Maliye Vekâletinin müsaadesile müteaddit istinaf 
komisyonları teşkil edilebilir. Bu takdirde en bü
yük mal memuru komisyonların birinde bulunarak 
diğerlerinde varidat tahakkuk memuru sıfatını 
haiz olmıyanlardan tevkil edeceği bir varidat me
muru çalışır, k 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; gerek 
teşkilâtı esasiye kanunumuz ve gerekse hâkimler 
kanunumuz ve gerek mevzuatımız, hâkimleri ken
di işlerinden maada mesail ile iştigalden meneder. 
Vakıa vazedilen bu ahkâm, bir vatandaşa tahmil 
edilen külfetin mümkün olabildiği kadar bitaraf ze
vattan müntahap heyet tarafından istinafen takdir 
edilmesini istihdaf ediyor. Bunun için de sulh hâ
kimleri gibi aslan sıfatları bitaraflık olan zevatın 
intihap etmesi muvafık görülüyor. Fakat katiyen 
doğru değildir. Doğru olmamasının sebebi; inti
hap etmek hakkı intihap olunmaktan çok güç bir 
şeydir, fena bir isabet, yanlış bir intihap hâki
min haiz olduğu şeref ve haysiyeti ihlâl eder. 

ikincisi; intihap olunan zevatın ücret alması 
ve yahut bir devlet vazifesi deruhte etmesi nokta
sından sui istimale müstait bir hal ve hareket olur. 
Bu haller binnetice hâkimin üzerinde müessir ol
mağa sebep olur# 

Bir üçüncüsü de; memleketimizde hâkimlerin 
uzun müddet bir yerde kalmaları lâzımdır ki, in
tihap edeceği zatın hüviyyeti, ahlâkı ve hususi
yeti hakkında malûmat sahibi olunsun. Halbuki va
zifesi itibarile halk ile hususî olmamakla mükellef 

| bulunan ve yeni hatta belki dün gitmiş olan ve bu 
i şerait tahtında olarak bir kimsenin hayatına, vicda-
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nına, dereeei ihtisasına vakıf olmıyan bir zata. 
istinaf komisyonuna tarafı âlinizden bir kişi inti
hap ediniz, diye bir külfet tahmil etmekle, hem o ; 
adamın intihabında isabetsizliği mucip olur hem de j 
ademi isabetten dolayı kanunî ve manevî şerefini j 
ihlâl eder. Onun için bendeniz bu ifadenin, hâki- ; 
mc verilen salâhiyet noktasından, buradan kaldı- i 
rılarak o işin başka bir makam marifetile yapılma
sını muvafık buluyorum. Hâkimlere mümkün ol
duğu kadar ancak kendilerine taallûk eden mesele
leri kâğıt üzerinde hallettirelim, yoksa böyle mesa
ili umumiyeye iştirak ettirmiyelim. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. ( Çorum ) — j 
Efendim, Maliye Encümeni, Bütçe Encümeninin i 
noktai nazarına iştirak etmiyor. ! 

Çünkü; sulh hâkimleri, âza intihap ederse, halk ' 
kanunen muayyen olan usulün mü, hakimin karan- J 
nm mı muteber olacağını tayin edemez. Bunlar j 
böyle sahası ve bilhassa tatbikattaki vaziyeti, şü
mulü düşünülmeksizin konulmuş şeylerdir. Bi
naenaleyh biz iştirak etmiyoruz. 

Ethem B. ( Samsun ) — Efendim; Bu madde 
ilk tahmin komisyonlarının kararlarına vaki olacak! 
itirazatı tetkik edecek heyetin terkibine müteal
liktir. f4erek Hükümetin lâyihasında ve gerek 
Maliye Encümenin kabul ettiği maddede buna; 
itiraz komisyonu namı verilmektedir. Esasen bu 
komisyonlar tetkiki itirazat komisyonlarıdır, is
tinaf komisyonu denilmesinden maksat; üst tara
fında bir temyiz heyetinin mevcudiyetini temin 
etmek oluyor. Çünkü tetkiki itiraz komisyonun
dan sonra işin Şurayi Devlete tevdi edilmesi icap 
ediyor. Şimdi istinaf komisyonundan sonra o işin 
temyiz heyetine gitmesi lâzım geliyor. 

Temyizi Hükümet teklif etmedi. Bütçe Encü
meni neden ilâve etti? Onu maddesinde tekrar 
ederim. Halen mevcut olan dereceler itiraz, istinaf, 
temyizdir. Bu kadar dereceden geçtiği halde ver
gi üzerindeki şikâyetler Heyeti Celilenizce ma
lûmdur. Mevcut teşkilâtı islâh ederken malûm 
olan, bir dereceyi kaldırmakta amelî bir faide 
yoktur. Tahrir yapıldığı zaman itirazlar, itiraz 
komisyonuna veya diğer ismile istinaf komisyo
nuna yapılacak, ondan sonrada temyiz komisyo
nuna gidecektir, yani evvelce mevcut olan şekil 
devam edecektir. Bendeniz, evvelâ neden istinaf 
komisyonu dediklerini anlamak istiyorum. 
Diyorlar ki, temyiz komisyonunun tetkikine 
arzedilmesi lâzım gelecek evrak olur. Onun için 
istinaf komisyonu dedik dediler. Yalnız sebep bu 
mudur? Tetkiki itiraz komisyonu olsa ve oradan çı
kan evrak temyize gitmektense alâkadarlar Şurayi 
Devlete müracaat etseler dahi salim ve amelî ol
maz mı? Neden istinaf komisyonu diyelim? Gerek 
Maliye Encümeni ve gerek Hükümetin izhar etme
diği bir endişeyi Bütçe Encümeni neden izhar edi
yor? 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
İstinaf komisyonu niçin ipka edildi? itirazların bi
risi bu, diğer itiraz da; komisyonun ismi hak

kındadır. Mahallinde vaki olan müracaatların 
% 80, % 90 nı istinaf komisyonlarında, alâkadar
ların veya vergi noktai nazarından mal memurla
rının itiraz etmiyecekleri bir şekilde hal ve intaç 
olunur. Mütebakisi temyiz edilir. Beyefendiler, 
temyize senede 15 binden fazla, 16 bine yakın ev
rak geliyor. Bunun nısfından biraz fazlası gayri 
menkule ait itirazlardrır. Bunlar doğrudan doğ
ruya Şurayi Devlete giderse, Şurayi Devlette bu 
gün bu kadar evrak teraküm etmişken bu evrak da 
oraya yığıldığı takdirde bu işlerin kaç sene sonra 
intaç edileceği çok kolaylıkla anlaşılır. 

Efendim; zaten teşkilâtı mevcut olan ve müra
caatları, mahallinde tetkik eden bu heyetlerin, va
ziyeti bilerek yakından iş üzerinde, itiraz üzerin
de karar alması, elbette faidelidir. Bu heyet ne 
suretle teşkil edilsin, valinin riyasetinde mi? Aca
ba komisyona vali kendisi mi riyaset edecek? 

Belki de etmiyecek. Mektupçuyu veyahut di
ğer büyük bir zatı tevkil edecektir. Sonra mali
yeden defterdar olur ve yahut komisyonların ta
addüt ettiği büyük şehirlerde bir de kendisi bu
lunur, diğerlerine varidat memurlarını gönderil-. 
Sonra bir âza da belediyeden alınacak, diğer âza-
yi, Maliye Encümeni ticaret odası versin demiş. 
Bütçe Encümeni de ticaret odasının gayri men
kul işlerle alakasını çok zayif gördüğü için tah
rir heyetlerini ahalinin intihabına bırakmış, bura
da da mahallî mahkeme hâkimi bir ehli hibre ta
yin etsin demiş. Hâkim kendisi bu vazifeyi der
uhte edecek değildir. Hâkim İm vazifeyi bilen 
bitaraf bir zat intihap edecektir. Evvelce de ar-
zettim ki, verginin masarifi tenzil edildikten son
ra idarei mahalliyelerle Devlet, aşağı yukarı nısıf 
nısıfa bir taksim ameliyesi yapıyor. Belediyeden âza 
alıyor. Fakat belediyede vergi ile alâkadardır. 
Vali riyaset ediyor, idarei hususiye de vergi ile 
alâkadardır. Mal memuru bulunuyor, doğrudan 
doğruya vergi tahakkuk ve tahsil eden, hazinenin 
mümessilidir. Burada halkın namına bulunacak 
yalnız bir zat vardır. O da vergi ile hiç alâkası 
olmıyan hâkimin intihap edeceği kimsedir. Vakıa 
belediyeden gelen de müntahaptır, fakat yine 
vergi alanlar meyanmdadır. Üç azanın üçü de 
vergi alan taraftandır, ticaret odası yerine 
hâkim tayin etsin dedik, hâkimin bir 
ehli hibre tayini veya başka bir komisyona bita
raf bir zatı tayin etmesi keyfiyetinin - ki o zeva
tın ücretini Maliye Vekâleti verecektir - hâkimin 
vazifesi haricinde bir iş ile meşgul olduğunu ve 
binaenaleyh teşkilâtı esasiyeye muhalif bulundu
ğunun bendeniz ve Bütçe Encümeni hiç 
bir suretle hatır ve hayalimize getirme
dik ve hâkimin böyle her hangi bir ehli 
hibreyi, bitaraf bir âzayi tayin etmesinin, teşki
lâtı esasiye kanununa muhalif bir hareket şeklinde 
telakki edilmesini bendeniz doğru görmüyorum. 
Maksat bu komisyonda bulunan dört zatın üçü ver
gi ile alâkadar devair tarafından geliyor, ahali ta
rafından da bir âza intihap edilsin. 
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Belediyelerin vergi ile alâkası olmasaydı belki 

halkı tamamen tatmin ederdi. Ticaret odalarından 
mı olsun, yoksa hâkim mi tayin etsin ? Hâkimin 
tayin etmesi daha ziyade bitaraflığa muvafık telâk
ki edildi. 

Hüseyin Hüsnü B. ( İsparta ) — Meclisi umu
miler tayin etsin. 

Hasan Fehmi B. ( Güınüşane ) — Olabilir; 
yalnız meclisi umumî vergiyi alanlar arasındadır. 
Verginin yüzde otuz altısı ilk mektep vergisidir. 

Bütçe Encümeni bu komisyonlarda bulunan ze
vatın münhasıran vergiyi alanlar tarafından tayin 
edildiğini ve ticaret odalarının da bu işe münasebeti 
olmadığını gördüğü için hâkim tayin etsin dedi. 
Heyeti Celileniz bu üç memur yapsın, başka kim
se olmasın veya şu suretle tayin edilsin derse, mut
laka böyle olsun diye ısrar edecek değiliz. Biz bi
taraf bir zatı hâkimin tayin etmesini daha muvafık 
bulduk. Bunda teşkilâtı esasiye mevzuu olarak bir 
şey görmüyoruz, 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Lütfen dinleyi
niz Hasan Bey! teşkilâtı esasiyenin maddelerini 
okuyorum. 

MADDE 56 — Hâkimlerin evsafı, hukuku, va-
zaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti nasıp ve azil
leri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

MADDE 57 — Hâkimler kanunen muayyen 
vazaiften başka umumî ve hususî hiç bir vazife de
ruhte edemezler. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Biz de bu kanunla hâkim beye; bir emin adam ta
yin et diyoruz. Kendisi iş görecek değildir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde teşkilâ
tı esasiyenin manası iptal ediliyor, demektir. Hâ
kimlik vazifesinden maada hâkime vazife verile
mez, mihveri harekâtımız teşkilâtı esasiye kanu
nudur. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Biz sen yap demiyoruz. Vazife vermiyoruz. Birisi
ni tayin edecektir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Takriri oku
yacağız. 

YÜKSEK RİYASETE 
Sulh hâkimlerine verilen salâhiyetin bir başka 

makam veya zata tevdii zımnında maddenin en
cümene havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Nazarı itibare alanlar. . . Almıy anlar... 
Nazarı itibare alınmıştır. Encümene veriyoruz. 

MADDE 22 — İstinaf komisyonları, varidat 
idarelerinden tevdi edilecek itiraznameleri tevdileri 
tarihinden itibaren on dokuzuncu maddede tayin 
edilen şekiller dairesinde azamî üç ay zarfında tet
kik ve bir karara rapt ile varidat dairesine iade 
eder. 

Gerek tahmin ve gerek istinaf komisyonları mal 
memurları tarafından vaki itirazların muhtasar 

esbabı mucibesile birlikte mükellefe tebliğ edilmiş 
olduğunu tetkika mecburdur. Bu cihet taayyün et
medikçe karar veremezler. 

istinaf komisyonlarının salâhiyeti itiraz edilen 
noktaların tetkikına münhasırdır. Müddeti kanu-
niyesi zarfında temyiz edilmiyen komisyon karar
ları katiyet kesbeder. 

istinaf komisyonln, muterizler tarafından ar
zu edilir veya komisyonca lüzum görülürse mute-
rizleri bizzat veyahut ihtiyar heyetlerinin mazbata-
larile veya komisyon huzurunda şifahen tevkil ede
cekleri zevatı istima eder. Ancak muterizlerin tayin 
olunan günde komisyonda hazır bulunmaları 
şarttır. 

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

MADDE 23 — istinaf komisyonlarının karar
ları alâkadar mükellefler veya varidat dairesi ta
rafından bir ay zarfında temyiz olunabilir. Tem
yiz arzuhalları bunlara müteallik evrak ile bera
ber merkezde müteşekkil temyiz heyetine gönde
rilir. 

Temyiz komisyonu, hâkimler kanunu mucibin
ce ikinci sınıf hâkim evsafını haiz olan zevat ara
sından Adliye Vekâletince intihap edilecek bir re
is ile biri Maliye Vekâleti ve diğeri iktisat Ve
kâleti tarafmdn malî mevzuata vakıf ve tecrübe
li zatlardan tayin olunacak iki azadan teşekkül 
eder. 

Temyiz komisyonuna tayin edilecek zatler bu 
vazife haricinde diğer hiç bir vazife alamazlar. 

Temyiz komisyonu tahrir ve tadil muamelele
rinde tatbikatın kanunlarına muvafık olup olma
dığına ve tahmin edilen irat miktarlarına itiraz 
edilmiş ise gerek mevcut vesaikten ve gerek ica
bında mahallinden sormak suretile elde edeceği 
malûmattan hasıl olcak kanaatlere göre tahmin 
edilen iradın hakikate mutabık bulunup bulunma
dığına karar verir. Arazi ve arsalar hakkında 
dahi tahrir ve tadil komisyonlarının kararları a-
lâkadarlar tarafından bu komisyon nezdinde t< m-
yiz edilebilir. 

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

MADDE 24 — işbu kanun mucibince yeniden 
tahrir yapılan mahallerde vergi, binaların tahrir 
ve iratların tahmin ve itiraz muamelesinin hitamı
nı takip eden malî seneden itibaren tahakkuk etti
rilir. 

Bu muamelâtın hitam bulduğu Mliye Vekâle
tince ilân olunur. 

MADDE 25 — Tekâlif cetvelleri her sene ni
san ayından evvel tahsilat idaresine verilir. Ancak 
gerek esas ve gerek miktar üzerinde yapılan hatalı 
tahakkuklara istinaden vergi tahsil olunamaz. Tah
sil memurları muttali oldukları bu gibi hatalı ta
hakkukları varidat idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 
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Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanun mucibince yapılacak! 
umumî tahrirlerin her on senede bir tekrarı mec- j 
buridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiye'i-
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bir şehir, kasaba veya köyün 
tamamında veyahut bir mahalle, meydan veya so
kağında bulunan binaların iratları her hangi bir \ 
sebeple yüzde on beş nisbetinde artar veya ekşitirse 
on senede bir yapılacak umumî tahrirden maada, 
mükelleflerden bir veya bir kaçının veya varidat 
memurlarının talepleri üzerine tadilât yapılır. 

Bu şerait altında tadilâtın icrasına mezuniyet 
vermek salâhiyeti, meydan ve sokaklarda bulunan 
binalar için vilâyet idare heyetlerine ve diğerleri 
için Maliye Vekâletine aittir. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin ken
di binaları hakkında vaki olacak talepleri nazarı 
itibare alınır. Vaki talebin muhik olmadığı nihaî 
karar ile tahakkuk ettiği takdirde tadilât komisyo
nunun bu iş dolayısile yapılmış masrafları müra
caat sahibine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapılacak umumî 
tahrir neticelerinin meriyete girdiği yerlerde mer
iyet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe (kuyu
dat hataları müstesna) münferit tadilât talep e-
dilemez. 

Maliye En. namına Kemal Turan B. (İsparta) •--• 
Efendim; bu madde ile Maliye Encümeninin tan
zim ettiği madde arasında bir fark vardır. Bu far
kı Bütçe Encümeni Reisi Beyefendiden sorduk. Bu
nun bir sehiv olarak maddeye geçmediğini ifade 
buyurmuşlardır. Binaenaleyh bunu arzedeceğim. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
İzah ediniz anlıyalım. 

Kemal Turan B. ( İsparta ) — Kabul ettiğimiz 
arazi vergisi kanununda bizim teklifimizde, böyle 
hususî tadil taleplerine bağlıyabilmek, köylerde 
köy heyeti ihtiyariyesinin mazbatasına, kasabalar
da belediyenin mazbatasına istinat ediyordu. Bu 
mazbatalar idare heyetine verilecek, idare heyeti 
bunu kabul ederse, artık miktarına göre, tama
mına veya kısmına teşmil olunduğuna göre, ya Ma
liye Vekâletinin müsaadesi alınacak, yahut alınma
dan tatbik olunacaktır. Yani esas şu idi ki, idare 

heyeti karar verirken, elinde behemehal ya bele
diyenin yahut köy heyetinin bir mazbatası buluna
caktı. Bu formül arazi vergisi kanununda, Mali
ye Vekâletince konmuştu ve bunu Bütçe Encümeni 
de, Heyeti Muhteremeniz de kabul etmişti. Ayni 
formülü bina iratları kanununa da koyduk. Bu 
suretle iki kanun ve onun iki maddesi arasında te
nazuru temin etmiş oluyoruz. Diyoruz ki: hususî 
tadilâtın icrası meydan ve sokaklarda bulunan bi
nalar için belediye hududu dahilinde olan yerlerde 
belediye ve köylerde köy heyeti mazbatası üzerine 
vilâyet idare heyetleri karar ile .... yapılır demişiz-
dir. 

Halbuki Bütçe Encümeninin tanzim ettiği mad
de bu, konulmamıştır ki; bir sehve müstenit ol
duğu ifade buyruluyor. Bütçe Encümeninin bu 
bahse taallûk eden teklifi şöyledir: 

( Bu şerait altında tadilâtın icrasına mezuniyet 
vermek salâhiyeti, meydan ve sokaklarda bulu
nan binalar için vilâyet idare heyetlerine 
aittir) yani köylerin ve belediyelerin yapacakları 
mazbata burada zikredilmiştir .Halbuki encümen 
bunu zikretmiye muvafakat buyurduklarını söy
lemişlerdi. Böyle bir sehiv varsa tashihini rica e-
deceğim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Madde tetkik 
buy ru hırsa görülür ki, Bütçe Encümeninin yaptı
ğı şekil, tadilâtı hususiyede halk ve mükelleflerin 
lehine daha g-eniş tadili tazammun eden bir for
müldür. 

•Simdi Maliye Encümeni diyor ki, tadilâtı hu
susiyede, yani semt ve mahallenin tatilini tazam
mun eden geniş tadilâtta, mahalle ihtiyar heyet
lerinin veya köy ihtiyar heyetlerinin veya beledi
yenin mazbataları bulunsun . . . . bunda bir mah
zur yoktur. Bu fıkranın ilâvesini Bütçe Encümeni 
de kabul eder. 

Reis — Bu tadil ile maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

I'jfendiın, kanunun bazı maddeleri encümene 
iade edildi. Müzakere edeceğimiz daha yirmi ta
ne madde vardır. Vakit gecikmiştir. Bundan son
raki içtimalarda kanunun müzakeresine devam 
ederiz. 

Meclis perşembe günü saat on dörtte içtima 
edecekti]'. 

Kapanma saati : 18, 45 
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dair kanunun neticei arası 
[ Kânun kabul edilmiştir ] 

Afyon Kamhisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Al iB . 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
187 
187 

0 
0 

128 
2 

/ Kabul edenler J 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Biyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Di*. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

. Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Mitit B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 
İMükeiTem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
İFaik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B.i 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
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Kocaeli 

Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
SaJâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ll> rahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahhmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

M araş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kıkcoğiu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B, 
Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar. B, 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Hal it B. 

Mustafa Şeref B. (V.) 
Bursa 

Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

ikrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Denizli 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

- 1 3 4 -
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ihsan Pş. 
Kazanı B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz Bâ 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif Bf 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Refik B. 
Sırn B. 

Kütahya 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
tsmet Pş. (Bş.V.) 
Talât HaşimB. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 

Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
NuriB. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 



t 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 4 0 
şurayi Devlet Riyasetife Azalrğma birer zatın intihabı hak
kında 3 47 numarah Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Da

hiliye Encümenlerinden mürekkep Müşterek 
Encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 3-VI-1931 
Şube 
Sayı 611562 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nusrat Beyin Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi İdaresi Riyasetine intihabı dolayısile 

inhilâl eden Şurayi Devlet Riyasetine ve elyevm münhal bulunan bir azahğa yüksek Meclisçe 
iki zatın intihabına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Müşterek 
Encümen mazbatası 

7*. B. Af. M. 
Müşterek Encümeni 16-VI-J931 

Karar Jû 5 
Esas M 3/47 

Yüksek Reisliğe 
İnhilâl eden Şurayi Devlet Reisliğile münhal bulunan bir âzalığa Meclisi Âlice iki zatın 

intihabı hakkında Başvekâletin 3-VI-1931 tarih ve 6/1562 numaralı tezkeresi Şurayi Devlet 
kanununa tevfikan Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden müteşekkil Müşterek Encümene tevdi 
olunmakla Dahiliye ve Adliye Vekilleri Beyfendilerin huzurile toplanıldı. 

Şurayi Devlet kanununun 3 üncü maddesi mucibince: 
Şurayi Devlet Reisliği için: Tanzimat Dairesi Reisi Mustafa Reşat, 
Mülkiye Dairesi Reisi : İsmail Hakkı, 
Maliye ve Nafıa Dairesi Reisi: Ali Rıza Beyler ittifakla ve âzalık için; 
Evkaf Umum Müdürü Niyazi 
Şurayi Devlet Baş_Muavinlerinden Muammer ve Şurayi Devlet Baş Muavinlerinden Edip 

Beyler Ekseriyetle namzetliğe intihap edilmiş ve zevatı mumaileyhin salüfüzzikir kanunun 
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5 inci maddesinde muharrer evsafı haiz bulunmuş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye 
arzoiunur. 

Müşterek En. 
Tekirdağ 

Cemil 

Âza 
Edirne 

H. Hayri 

Âza 
Tekirdağ 
M. Fayık 

Âza 
Balıkesir 

Vasfi 

Rs. M. M. Kâ Âza Âza Âza 
Kocaeli Yozgat Çanakkale Çorum Çorum 

Salâhattin A. Hamdi Şükrü ismail Kemal Münir 

Âza 
Kayseri 
5. Azmi 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

Âza 
Antalya 
Rasıh 

Âza Âza 
Trabzon Edirne 

Rai/ Şeref 

Âza Âza 
Elâziz Ordu 

Hüseyin ismail 

Âza 
Zonguldak 

Rifat 

Âza Âza 
Muş Erzincan 

Hasan Reşit Abdülhak 

Âza Âza 
Antalya Konya 
Numan T.Fikret 

Âza 
Rize 
Atıf 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Malatya 

Vasıf 



Sıra JNQ 4 2 

Karsın Kıro mahallesinden Ismailoğlu Nevruzun ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/4 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü - 5-V-931 
Sayı: 6/ÎJ96 

15üyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ismailoğlu Yusufu öldüren Karsın Kıro mahallesinden Ismailoğlu 34 yaşında Nevruzun 
idamı hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza 
Dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 26-IV-931 tarihli ve 383/412 
numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Kııeünıeni ıııa/lmlası 

16-VI-1931 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum hapishanesinde mahkûmlardan İsmailoğltı Yusufu taammütle öldüren ağır hapis 
mahkûmlarından ve Kars hapisanesinden nakledilmiş olan Karsın Kıru mahallesinden 34 
yaşında İsmailoğlu Nevruz hakkında icra edilen muhakeme neticesinde Erzurum Ağır Ceza 
Mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının tasdikini havi Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinin ilâmile bu ilâm hakkında C. Baş Müddei Umumiliğinin itiraznamesinin reddine 
dair Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesinden sadır olan 13-V-1931 tarih ve 93 nu
maralı ilâm Başvekâletin 5-V-1931 tarih ve 6/1196 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine 
tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Merkum Nevruz hakkında hükmolunan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince mezkûr ceza
nın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verildi. 

Reis N. M. M. Kâ. Âza Âza 
Kocaeli Yozgat Antalya Edirne 

Salâlıattin Salâhattin A. Haindi Haydar Hasan Hayrı 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Konya Çanakkale Antalya Erzurum Balıkesir 
T. Fikret Osman Niyazi Nııman Abdülhak Vasfi 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar A" 9 
Esas M' 3/4 





Sıra No 43 
Rizeli Memetoğlu Ali Riza ve Rasimoğlu Hamdirıin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 3/49 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4-6-1931 
Sayı 611590 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yavuz gemisi mürettebatından Adapazarlı Suphi Rıza onbaşıyı taammüden öldüren mezkûr 

gemi dokuzuncu bölük efradından Rizeli Memetoğlu Ali Rıza ve ikinci bölük efradından Rizeli 
Rasimoğlu Hamdinin idamları hakkında Üçüncü Kolordu Askeri Mahkemesince ittihaz ve Askerî 
Temyiz Mahkemesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Millî Müdafaa Vekâletinin 3 - 6 - 9 3 1 
tarihli ve 516 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Karar ,¥ 7 16-V1-1931 
Esas J\° 3/49 

Yüksek Keisliğe 
Yavuz gemisi mürettebatından Adapazarlı Suphi Rıza onbaşıyı sustalı çakı ile yaralıyarak 

öldüren mezkûr gemi efradından 321 doğumlu Rizeli Mehmetoğlu Ali Rıza ile cürümde işti
raki hareketi fail derecesinde görülen efrattan 23 yaşında Rizeli Rasimoğlu Hamdi haklarında 
icra kılınan muhakeme neticesinde Üçüncü Kolordu Askerî Mahkemesinin ittihaz ettiği ölüm 
cezasının tasdikına dair Askerî Temyiz Mahkemesinin 21-V-1931 tarih ve 105 numaralı ilâmı 
müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasına dair Başvekâletten 4-VI-1931 tarih ve 
6/1590 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olunudu. 

Encümence mütalea olunan ilâm ve zabıtname münderecatına göre mafevki bulunan Suphi 
onbaşıyı taammütle öldüren Ali Rıza hakkında hükmolunan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini 
müstelzim bir sebep görülemediğinden mezkûr cezanın askerî ceza kanununun (20) inci mad-
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desiniıı ikinci fıkrasına tevfikan infazı ve diğer mahkûm Hamdinin hakkındaki ölüm cezasının 
(15) sene ağır hapse tahvili madelete muvafık görülerek o suretle cezasının tahfif ve tahvili 
hususlarının Teşkilâtı esasiye kanununun 26 mcı maddesine tevfikan Heyeti Umum iyeye 
arzına Ali Rıza hakkında ittifakla ve Hamdi hakkında ekseriyetle karar verildi. 

Reis N. M. M. Kâ. Âza Âza 
Kocaeli Yozgat Kayseri Trabzon 

Salâhattin Salâhattin A. Hamdi S. Azmi Raif 
Âza Âza Âza Âza 

Antalya Konya Antalya Balıkesir 
Numan T. Fikret Haydar Vasfi 



Sıra Ns 41 
Sıvasın Üryani müslim mahallesinden Kerimoğlu Veyselin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3 9 numaralı Başvekâ

let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. JO-V-1931 
Başvekâlet 

Muamelat Müdrlüğü 
Şube : 
Sayı : 6/1238 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ahmet ve Sabriyi öldüren Sıvasın Üryanı müslim mahallesinden Kerimoğlu 318 doğumlu 

Veyselin idamı hakkında Sivas Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı Esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 6-V-1931 tarihli ve 437-393 
numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur, 

Muktezasımn ifa ve neticesinin iş'ar buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M, M, 

Adliye Encümeni 
Karar M- 8 16-VI-1931 
Esas M°. 3 '9 

Yüksek Reisliğe 
Tokadın Dere köyünden Oenç Alioğullarından Memetoğlu Ahmetle Çankırılı oğullarından 

Memetoğlu Sabrinin para ve ticaret eşyasını soyarak bu suçu kapatmak için diğer arkadaşile 
merkumanı iple boğup öldüren Sıvasta oturan Tercanın Korgın köyünden Kerimolu 318 
doğumlu Veysel hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde Sivas Ağır Ceza Mahkemesince 
hükmolunan ölüm cezasının tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice icrasını 
mutazammın Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 25-IV-1931 tarih ve 968 numaralı 
ilâm Başvekâletin 15-V-1931 tarih ve 6-1238 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi 
edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Merkum Veysel hakkında hükmedilen ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
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sebep görülmediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince mezkûr ceza
nın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verildi. 

Reis N. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Kocaeli Yozgat Edirne Antalya 

Satâhattin Salâhattin A. Hamdi Hasan Hayrı Haydar 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Antalya Konya Çanakkale Erzincan Balıkesir 
Naman T. Fikret Osman Niyazi Abdülhak Vmfi 



Sıra NQ 36 
Müsakkafat vergisi hakkrrrda 1/36 ntrıtıaralı kmm tâyttrası 

ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Bmpikûtet 

Mmmetot Müdürlüğü 2-U-1931 
Sayı : 6j3^B 

Büyük Millet Meclisi Yüksek tteiisti'ğtne 
Bina iratları vergisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 

1 -H-1931 tarihli içti mamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muoibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Bina iratları vergisinin esbabı mucibesi 

Memleketimizde tahrir kaidesinee vergi alınmağa başlandıktan sonra alelümum arazi ve müsak
kafat tefrik edilmeksizin tahrir kıymetleri üzerinden vergiye tabi tutulmuştu. Bu usul uzun müd
det devam etti. Emlâke ait olan verginin kıymet esası yerine, irat esasına istinat ettirilmesi cere
yanı ilk defa 1326 senesinde naevzubahs oldu. O sırada arazinin hasılatından, ayrıca öşür alınmakta 
bulunduğu nazarı itibare alınarak, araziye ait olan hükümler bersabık bırakılarak müsakkafât 
üzerine mevzu olan verginin tahrir usulile tayin kılınacak gayri safi irat esasına istinat ettiril
mesi kafe«d ve 2$ haziran 1826 tarihli müsakkafat vergisi kanunu mevkii mer'iyete vazedildi. 

Elyevm ahkâmı mer'i okmı 26 haziran İ326 tarihli müsatekafat vergisi kammile, müsakkafat ver
gisi, sureti uiMumiyede mahallinde oari olan ieareler nisbetine göre tayin kılınan gayri saii irfeda 
istinat ettirilmiş, yeni inşaatı teşvik için muvakkat muafiyetler kabul olunmuş, varidatı gayri sâ-
fiyesi pek az ve mutasarrıflarının ikaaaetgâhı olanmeskenler için verginin tamamından veya bir kıs
mından muafiyet kabul olunmuştur. Bu kanun, tanzim kılındığı zamanın zihniyetine göre ç©k 
esaslı ve mazbut bir kanun olmakla beraber verginin gayri safi irat esasına istinat ettirilmesi, bil
hassa boş kalma, tamir ve idame masrafları kabul edilmemesi ve iratların tahminile mükellef komis
yonlarda mükelleflerin kâfi derecede temsil edilmemiş buluiması gibi esâsa taallûk eden noksan
ları bulunmaktadır. Ayni zamanda kanunun mer'iyete girdiği 1326 senesinden beri muhtelif ihti
yaçlar ve sebeplerle kanunun umumi hükümlerinden bir kısmı tadile uğramış bir kısmı teşkilâtı 
esasiye kanununun vazettiği esaslarla kendiliğinden hükümsüz kalmış ve bir kısmının da bu günkü 
ihtiyaca göre tadili lâzım bir hale gelmiştir. Arzolunan esbaba binaen yeniden bir kanun projesinin 
tanzimi muvafık görülmüştür. 

Projenin umumî esasları 

1) Projede (iMHHakakfat vergisi kanunu) yerine (bina iratları vergisi kanamı) denilmiştir. Bu
nun sebebi, verginin mevzuu, yalnız sakaflı binalara değil, sakaflr ve sakafsız Bilûntüm saMt in-
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şaata şamil olmasıdır. (İrat) kelimesinin ilâvesi ise verginin sermaye üzerinden değil, binaların 
iratları üzerinden alınacağını tasrih maksadiledir. 

2) Vergiye tabiiyet noktasından arazi ile binavazih surette tefrik ve hudutları tayin kılınmıştır. 
Bu esasa binaen binalara ait bulunan ve heyeti umumiyesi bir vahdet irae eden arsalar, vüs'ati ne 
olursa olsun bina ile birlikte mütalea ve o mevzua ithal olunduğu gibi; bina ile vahdet vücuda getir-
miyen ve bina mütemmimatmdan sayılması lâzım gelmiyen arazi ve arsalarda binadan tefrik edile
rek arazi vergisi mevzuuna ithal kılınmıştır. 

Bu mülâhaza neticesi olarak, müsakkafat vergisi kanununda havlu ve bahçe fazlalarına ait hü
kümler kaldırıldığı gibi, üzerinde bina olmadığı halde ticaret ve san'atta kullanılan iratlı arsa
lar da müsakkafat vergisi mevzuundan çıkarılarak arazi vergisi mevzuuna bırakılmıştır. 

3) İstisnalardan bir kısmı, filen hükmünü kaybetmiş ve bir kısmı da muahhar kanunlarla tadile 
uğramış veya ilga edilmiş bulunuyordu. Bu itibarla , bu günkü ihtiyaca göre, vergiden istis
nası lâzım gelen binalar tayin ve tesbit edildi. Bu meyanda ziraî istihsal âtta kullanılan, bilûmum 
binaların vergiden muafiyeti cihetine gidildi. 

Keza, iratları (yirmi) liraya kadar olan binaların tamamen ve altmış liraya kadar olanların da 
(yirmi) lirasının vergiden muafiyeti kabul edilid. 

4) Yeni inşaatı teşvik için, mevcut muafiyet müddetleri tevsi edildi. 
5) Verginin safî iradı istihdaf edecek şekilde alınmasını temin için, gayri safi irattan boş kal

ma, tamir ve idame masrafları mukabili olarak diğer memleketlerde olduğu gibi, muayyen bir 
miktar tenzilinden sonra bakiyesinin vergiye matrah ittihazı usulü vazolundu. 

6) Vergi nisbetinin tayininde, memleketimizde muhtelif tarzı istimallere göre, sermayenin ge
tirmekte olduğu hasılat veya faiz nazarı itibare alınarak, bina iratları vergisi nisbeti yüzde on 
iki olarak tesbit kılındı. 

7) mevcut ahkâma göre ahşap ikametgâhlarla, fabrika, değirmen ve imalâthaneler için diğer 
binalardan noksan vergi nisbeti tayin edilmiş olması doğru görülemediğinden bu fark kal
dırılmıştır. Ahşap inşaatin men'i veya himaye edilmemesi, belediyelere ait bir mevzu olarak te
lâkki edilmiştir. 

8 ) İratların tahminini icra edecek azaların mükelleflerin hukukunu temin maksadile, intihap 
mercii erini değiştirdiğimiz gibi halk mümessillerinin adedi de arttırılmıştır. İstinaf komisyonları
nın vilâyet merkezlerinde içtima , maksadı temin edemediğinden bu komisyonları mahallerinde 
teşkil ederek, itirazların tetkikinde mahallen tetkikata imkân hazırlanmıştır. Ayni zamanda ver
ginin tarhilc filen alâkadar memurların komisyonlarda âza olarak bulundurulmaması hususu da ehem
miyetle nazarı dikkate alınmıştır. Hilafı kanun muamelâttan dolayı, Şurayı Devlete müracaat 
hakkını kâfi görerek temyiz merciini kaldırdık. 

9) On senede bir, yapılacak umumî tadilâttan maada, hususî tadilât şeraiti mükellef lehine ola
rak ihtiyaca muvafık ve kabili tatbik bir şekle konulmuştur. Hususî tadilât komisyonları ve iti
raz komisyonları da, umumî tahrir ve tahmin komisyonlarında takip edilen esaslara göre tadil 
edilmiştir. 

10) Vergi kanunlarında bulunması icap eden tertip nazarı dikkate alınarak mükellef, teklifi mahalli 
itiraz mercileri kat'iyetle tayin ve müsakkafat vergisi kanununda noksan olan cihetler ikmal ve 
umumî bir kıymeti bulunmadığı tahakkuk eden hükümler ilga edilmiştir. 

Projenin her maddesi halkında .sırasilc izahat verilmiştir 

Madde 1 — Bu maddede, verginin Türkiye hududu dahilindeki binalara aidiyeti zikir ve tekli
fin hududu tayin edilmiştir. '$ * * 3 * p • -' *"",; * '• 

Madde, binaların ciheti istimalinin vergi noksanından tesiri olmadığını gösterecek ve ciheti isti
mali ne olursa bilûmum binaları vergi mevzuu dahiline alacak şekilde tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu maddede, bina iratları vergisi kanunu mucibince (bina) tabirinin hududu tayin 
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fedilmiş ve bina mevzuunda mütaleası icap etmiyenleriri hariç kalması temin edilmiştir. Maddedeki 
araba tabiri için-dej bilûmum vagonlar da dahildir. Maddede bina addedilmiyenler, ikamete tahsis 
edilmiş olsalar dahi vergiye tabi tutulmazlar. 

Madde 8 — Bu maddede içtimaî* iktisadî sebeplerle ve teşvik ve himaye fikirlerile vergiden istis
nası lâzım gelen binalar tayin ve tesbit edilmiştir. İstisnalar meyanmda, ziraî istihsalâtta kullanılan 
binaların muafiyetleri iade edilmiş ve sahiplerinin ikametine mahsus olan küçük meskenlere ait 
muafiyet haddi de tevsi ve ihtiyaca mutabık bir hale getirilmiştir. 

Madde 4 — Yeni inşaatı teşvik ve imarı teshil için yeni inşaata ait muafiyetler birleştirilerek üç 
seneye çıkarılmıştır. Muhacirin iskânına mahsus muafiyetler beş ve seyyar aşiretlere mahsus inşaat 
muafiyetleri de on sene olarak ipka olunmuştur. 

Madde 5 — Bu maddede, bina iratları üzerinden alınacak vergi mükellefleri, umumî hükümle
rin icabatma göre tesbit ve şayi hisse ile tasarruf olunan bina vergilerinin her hissedarın hissesi 
nisbetinde alınması esası vazedilmiş, bina vergisinin tarh mahalli de tayin edilmiştir. 

Madde 6 — Vergiden muafiyetleri kabul edilen binaların bu muafiyetlerden istifade etmeleri için 
tabi olacakları hükümler ve bu hükümlere göre muafiyetten istifade hakkının başlıyacağı zaman
lar maddede tayin ve tesbit edilmiştir. 

Madde 7, 8 — Bu maddeler bina iratları üzerine tesis edilen mükellefiyetin başlangıcı ile sukutu 
tarihlerini tayin ve tesbit eden ahkâmı ihtiva eylemektedir. 

Elyevm mer'i olan müsakkafat vergisi kanunununda yeni inşaata ait muvakkat muafiyetlerden 
istifade edebilmek için inşaatın başladığı tarihten itibaren iki ay zarfında mükelleflerin bir beyan
name ile keyfiyeti ihbara mecbur tutulmaları bir çok ihtilâflara sebebiyet verecek bir kayit teşkil 
etmekte olduğu ve muafiyetin tesisinden beklenilen faideleri tahdit edecek haksızlıklara sebebiyet 
verdiği cihetle esasen amelî bir faidesi de olmadığı anlaşılan bu usul ilga edilerek yalnız inşaatın hi
tamında beyanname alınmakla iktifa edilmiş ve yedinci maddenin bir numaralı fıkrası ona göre 
tertip edilmiştir* 

Muafiyeti sukut eden binalara ait maddenin iki numaralı fıkrası ile yanan ve yıkılan binalar 
vergilerinin sukutuna dair olan sekizinci madde, müsakkafat vergisi kanununda münderiç esaslar 
dairesinde yazılmıştır. 

Madde 9 — Vergiye gayri safi irat yerine safi iradı istihdaf edecek bir mahiyet verilmesi mu
vafık görülerek diğer medenî memleketlerde tatbik edilen nisbetlere muadil olmak ve memleketi
mizin ihtiyacına mutabık bulunmak üzere binaların gayri safi iradından % 17 nisbetinde boş kal
ma, tamir ve idame masrafı kabulü lâzım geleceği anlaşılarak vergi matrahı olsuretle tesbit edil
miştir. 

Madde 10 — Memleketimizde sermayenin muhtelif tarzı istimaline nazaran getireceği hasdat ve 
faiz ele alınarak vergi nisbeti matrahın % 12 si olarak tayin ve tesbit edilmiştir. 

26 haziran 326 tarihli müsakkafat vergisi kanununa göre ahşap ikametgâhlarla, fabrika ve ima
lâthanelerin vergilerinden tenzilât icrası suretile diğer binalardan bir tefrik yapılmasına sebep gö
rülemediğinden ve ahşap binaların vergilerinden tenzilât icrası bu nevi binaların inşalarını teşvik 
gibi belediye kanunu ile takip edilen maksada ve imar prensiplerine muhalif bir vaziyet ihdas ede
ceğinden projede bu fark kaldırılmış, bilûmum binaların vergi nisbetleri tevhit ve yalnız bir nisbet 
vazolunmuştur. 

Madde 11, 12, 13 ve 14 — Bu maddeler binaların iratlarının sureti tahmini ve buna müteferri 
ahkâmı muhtevidir. Binaların iratlarının tahminine dair olan 11 inci madde 1326 tarihli müsakkafat 
vergisi kanununda mevcut esaslara göre tertip olunmuştur. Şu kadar ki mevsimlik olarak istimal 
edilen binaların senelik iratlarının hesabında bu suretle istimal edildikleri surette getirecekleri 
iradın senelik olarak kabulü nefsülemre muvafık görülerek maddeye ona göre lâzım gelen kayıt 
ilâve edilmiştir. 

Kezalik binaların mütemmimatından bulunan ve bina ile birlikte mütalea edilmesi icap eden 
arsa ve bahçelerin vüsati ne olursa olsun iratların tahmininde bina ile birlikte nazarı dikkate alın
ması ve bina mütemmimatından bulunmıy an ve ayrıca mütaleası icap eden arazj kendi mevzuunda 
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bırakılarak bina iradının takdirinde hamların hariç tutulması, muvafık görülmüş, 12 inei madde ana 
göre terfcpp edilmiştir. 

Müsakkafat vergisi kanununa göre binanın doğrudan doğruya iradım tahmin için kâfi vesait 
bulunmadığı takdirde binanın hakikî kıymeti takdir edilerek bu kıymetin ahşap ikametgâhlarla 
değirmen ve fabrikalarda yüzde sekizinin ve diğer binalarda yüzde altısının irat olarak kabulü, 
memleketimizde, sermayenin muhtelif tarzı istimallerine göre getirdiği faiz ve hasılat miktarlarrna 
tevafuk etmediğinden ve bu hususta ahşap ve kârgir binalar arasında bir fark mülâhazasfna da 
indelbesap sebep görülemediğinden, bilûmum binalara şamil olmak üzere takdir olunacak kıymetleri
nin yüzde onunun irat olarak kabulü münasip görülmüş ve 14 üncü madde, o suretle tesbit olun
muştur. 

Madde 15 — Binaların tahrir ve iratlarının tahminde mükellef komisyonlarda mükelleflerin daha 
kuvvetli bir surette temsil edilmesi ve komisyonlarda â-za olarak bulunacakların muhtelif teşekkül
lerden alınarak tahminlerde isabet temini düşünülmüş, maddede komisyonların bu maksadı temin 
edecek şekilde terkibi temin olunmuştur. 

Madde 16 — Müsakkafat vergisi kanununa g*öre müsakkaafat sahiplerinin veya kiracılarının 
binaların tahriri ve iratların tahmini sırasında komisyonlara binaları gezdirmeleri ve umımıı ah
valine dair malûmat vermeleri için mevzu mecburiyetin idamesi muvafık görülerek madde tesbit 
edilmiştir. 

Madde 17 — Tahrir cetvellerinin varidat kalemlerin* sureti tevdii ve tahmin olunan varidat
ların mükelleflere ihbarname ile tebliği bu maddede tayin ve tesbit edilmiştir. 

Madde 18> ve 19-— Tahmin edilen varidatlara mal memurları ve mükellefler tarafından tahmin 
komisyonları nezdinde itiraz olunabileceğinden, itirazların "sureti icrasile itiraz müddetleri ve vaki 
itirazlar üzerine komisyonlarca tetkikatın sureti icrası vazih surette bu maddelerde tâyin ve tes
bit edilmiştir. 

Madde 20, 21 ve 22 — 18 inci ve 19 uncu maddeler mucibince vaki olacak itirazlar üzerine 
tahmin komisyonlarınca ittihaz edilecek kararlara, mal memurlarile' mükelleflere itiraz hakkı veril
mesi ve itiraz komisyonlarının yapacağı tetkikatm mahallen binanın muayene ve'tahkikine istinat 
ettirilmesi esasları kabul edilerek 20 ve 21 inci maddeler ona göre tesbit edilmiştir. 

Mal memurları tarafından vaki olacak itirazlardan mükelleflerin haberdar edilerek haklarını 
müdafaa ed*bilmeierine imkân vermek üzere itiraznamelerin esbabı ımtcibesile mükellefe tebliği 
ve bunlara mükellef tarafından cevap verilmek üzere bir müddet tayini muvafık görülmüştür. 

itirazların tetkikatmı sür'atie temin maksadile lüzum görülen yerlerde itiraz komisyonlarının 
teaddüt ettirilmesi hakkında vekâlete salâhiyet verilmesi muvafık görülerek 21 inci maddeye buna 
mütedair kuyııt ilâve edilmiştir. 

İtiraz komisyonlarınca tetkikatm sür'atle icra ve intacını temin noktasından tetkikat için müd
det tayini muvafık' görülmüştür. 

Komisyonlara mal memurları tarafmdan vaki olaeak- itirazların tetkikatı sırasında itirâraift»e-
nin mükellefe tebliğ edilip edilmediğinin tetkiki ve bu cihet taayyün etmedikçe itirazn&meler üze
rine komisyonlarca tetkikat icra ve karar ittiha-z olunmaması, mükellefler hutonktmun muhafaza
sını temin edecek tedabir cümlesinden görülerek maddede bu cihetler tasrih edilmiştir. 

İtiraz komisyonlarının yapacağı tetkikatm muterizin dermeyan ettiği itiraz hududu d&Mline 
münhasır kalarak bilfarz mükellef tarafından vuku bulan tenzil talebine karşı komisyonlarca ira
din tezyidine karar verilmemesi muvafık görülerek 22 inci maddede bu cihetler tasrih edilmiştir. 

Madde 23 ve 2 4 — Umumî tahririn hitamı ve yeni tahmmata göre tayin edilen matrahlar üzerine 
almaeak verginin tatbiki tarihlerinin lâyihada tasrihi lâzım geldiğinden; yeniden umumî tahriri ya
pılan yerlerde binaların tahrir ve iratlarının tahmin muamelesinin hitâmını takip eden malî seneden 
itibaren yeni matrah üzerinden verginin tahakkuk ettirilmesi ve mükelleflerce malûm olmak üzere 
keyfiyetin Maliye Vekâletince ilân olunması muvafık görülerek' 23 üncü madde ana göre tertip 
olunmuştur. 

Tahakkukatın majî senenin hululünden evvel ikmal edilerek tahsilat idarelerine verilmiş olması 
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için «nalî seneye tekaddünı eden nisan ayından evvel tahsilat idarelerine tevdii temin edilmek üzere 
24 üncü madde yazılmıştır. 

Madde 25 — Yapılaeak umumî tahrirlerin 10 senede bir kere tekrarı memleketimizin icabatma 
ve kadastral vergilerde takip edilen prensiplere muvafık görülerek 25 inci madde bu veçhile tan
zim edilmiştir. 

Madde 26 — îki umumî tahrir arasındaki senelerde binalarda ve binaların iratlarında vukua 
geieeek tebeddüllerin hususî tadillerle takibi kadastral vergi usulünün mahiyetinden doğan bir neti
cedir . Maahaza bu tadillerin, tamamen serbest olmaması da yine kadastral vergilerin icabatından 
dır . Bu itibarla hususî tadilât için kabul edilecek şeraitte daimiyet ve umumiyet aramak, vergi 
kayıtlarında sık &ık tebeddüller ierasile kuyudatın insicam ve intizamını bozmamak ve vergide ada
leti muhil olmıyacak şekilde istikrar temin eylemek noktai nazarlarından muktazi bulunmaktadır. 
Bu esaslar dairesinde 26 inci maddede hususî tadilât için bazı şerait tesbit olunmuştur. 

Meydan ve sokaklara münhasır hususî tadilâtın, vilâyet idare heyetlerine ve daha geniş sahalara 
ait tadilâtın da Maliye Vekâletinin mezuniyeti üzerine icrası mazbutiyeti temin noktasından faideli 
görülerek maddeye buna ait kuyut ilâve olunmuştur. 

Madde 27, 28, 29 ve 30 — Hsususî tadilâta ait mumeleleri ifa edecek heyetlerle bu heyetlerin 
vazifelerini ne suretle ifa edeceklerini ve itiraz mercilerini ve itirazların sureti tetkikini tadilâta 
müstenit olarak iratların mer'iyet tarihlerini gösterecek ahkâmının da projeye ilâvesi icap ettiğin
den bu maksatlar dairesinde 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler tanzim olunmuştur. 

Tadilât ve itiraz komüsyonlarının teşkilinde de umumî tahrir komüsyonlarında takip edilen 
.esaslar rehberi hareketimiz olmuştur. 

Tadilât komüsyonlannda, umumî tahrir komisyonları derecesinde fazla evrak bulunamıyacağı 
jna^arı dikkate alınarak tevdi edilecek evrakın tetkiki için bu komisyonlara iki aylık bir müddet 
,yer$mesi kâfi görülmüştür. 

&fepz müddetleri ise elyevm hususî tadillerde tatbik edildiği gibi 15 gün olarak kabul edilmiş, 
şu kada^' ,ki mükellefler lehine olmak üzere resmî tatil günleri bu müddetin hesabında hariç bıra
kılmıştır. 

Madde 3il _— 1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunile tahriri umumî nizamnamesine göre hu-
: susî tadilât taleplerinin senenin ilk altı ayı zarfında vuku bulması şartile takyidi vergi adaletine 
»muvafık görülmediğinden bu taleplerin, senenin hagi ayında vuku bulursa bulsun kabulü e bunlara 
müsteniden tadil edilecek iratların, talebin vuku bulduğu malî sene iptidasından itibaren muteber 
tutulması esası kabul olunmuştur. Bu takdirde malî seneye takaddüm eden son aylarda vaki olacak 

t talepler üzerine iratların tahmin ve tesbiti muamemelesinin hitam bulmamış olması ihtimali de varit 
görüldüğünden ^bu gibi ahvalde verginin tahsili teehhür etmemek üzere tadilât talebinin vaki oldu-

.; ğu tarihi; takip.edieın malî sene iptidasında tadilât muamelesi hitam bulmamış ise yeni tadilâta göre 
fazlası iade oluıamak-üzeçe, mevcut iratlar üzerinden verginin istifasına devam olunması tesbit edil
miş, maddeye buna müteallik kayıtlar ilâve edilmiştir. 

Madde 32 — Projede yazılı komisyonların karar ittihaz edebilmesi için adetlerinin yarısından 
fazlasının huzuru ve kararların mevcudun ekseriyetile verilmesi esasları kabul edilmiştir. 

Müntehap azanın devamını temin edecek kayit da maddeye ilâve olunmuştur. 
Kezalik komisyonların müntahap azasının intihabında teehhüre mahal kalmamak için intihap 

salâhiyetini haiz mercilerin, kendilerine tebliğ vukuu tarihinden itibaren 10 gün içinde intihabı 
yapmaları ve intihabın teehhüründen mesuliyetleri de maddeye dercedilmiştir. 

Madde 33 — Tevdi edilen evrakı, tayin olunan müddetler zarfında tetkik ve intaç etmiyen ko
misyonun reis ve âzası hakkında ihmal ve terahi maddesinden kanunî takibat icrası münasip gö
rülmüştür. 

Madde 34 — Umumî tahrir sırasında her hangi bir sebep veya zühul neticesi olarak yazılmamış olan 
binaların mutasarrıfları tarafından muayyen bir müddet zarfında mal dairelerine ihbara mecbur 
tutulmaları ve mecburiyetin ceza ile teyidi muvafık görülmüştür. 

Binaların mektumiyet zamanına ait vergilerinin defaten istifasında müşkülât bulunduğu nazarı 
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dikkate alınarak bu vergilerin üç senede ve esas vergiye ilâveten tahsili tensip ve maddeye ilâve" 
olunmuştur. 

Madde 35 — Projenin umumî tahrire ait hükümlerinin her tarafta defaten tatbiki mmükün ola-
mıyacağı tabiidir, b u itibarla projede münderiç esaslar dairesinde yeni matrahlar tesbit edilinceye 
kadar 14 haziran 1326 tarihli kanun mucibince tesbit edilmiş olan ve vergiye matrah ittihaz edilmek
te bulunan iratlar muteber addolunmak ve tamir ve idame masrafı olarak iratlardan % 17 tenziline 
dair olan hükmün bu irat üzerinden tatbiki zarurî bulunduğundan, bu maksadı temin edecek veçhile 
madde tertip edilmiştir. 

Madde 36 — 1302 tarihli emlâk vergisi nizamnamesi cari bulunan yerlerde proje dairesinde bi
naların tahriri icra ve ikmal edilinceye kadar mezkûr nizamname hükümlerinin devamı icap etti
ğinden madde ana göre tesbit edilmiştir. 

Madde 37 — Umumî tahririn bütçenin müsaadesine ve icabata göre icrasının Maliye Vekâletinin 
kararile olacağı ve kaza itibarile tatbik edileceği tesbit kılınmıştır. 

Madde 38 — Mevcut hükümlerden projeye göre tadili icap edenler maddede tesbit olunmuştur. 
Madde 39 — Projenin 37 inci maddesinin esbabı mucibesinde yazıldığı üzere kanunun umumî 

tahrire müteallik hükümlerinin tedricen tatbiki zarureti nazarı dikkate alınarak* madde tesbit 
edilmiştir. 

Madde 40 — Kanunun sureti tatbikinin bir nizamname ile tayin ve izah edilmesi muvafık grül-
müştür. Bu nizamnamenin tanziminde, müsakkafat vergisine ait bulunan tahriri umumî ve ana def
teri nizamnamelerinin projeye muhalif olmıyan hututu esasiyesi mahfuz bulundurılacaktır. 

Madde 41 — Muhtevi olduğu hükümlerin teallûku nazarı dikkate alınarak kanunun icrasına 
Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekilleri memur edilmişlerdir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No: 4 
Esas No: 1/36 

Maliye Encümeninin esbabı mucibe mazbatası 

Binaların safi iratları üzerinden vergi alınması esasına istinat eden icra Vekilleri Heyetinin 
1 - II - 1931 tarihinde kabul ettiği ve Başvekâletin 6/363 numara ve 2 - II - 1931 tarihinde Büyük 
Meclise takdim ettiği kanun lâyihası; havale edildiği encümenimizde tetkik ve mütalea olundu. 

Şimdiye kadar gayri safi irat üzerinden alınmakta olan bina vergilerinin safi irat üzerinden 
alınması esasına göre tanzim kılınan lâyihanın hututu esasiyesi encümenimizce tasvip kılın
mıştır. Filhakika boş kalmayı, itfa ve idame masraflarını nazarı itibare almıyan 326 tarihli mü
sakkafat kanunu ilmî ve zamanın prensip ve ihtiyaçlarına mutabık değildi. 

Ancak encümenimiz lâyihada safi iradı bulmak için gayri safi irattan tenzili icap eden miktar 
Hükümetin teklifinde yüzde on yedi olduğu halde yüzde üç ilâvesi!e yüzde yirmi olarak tesbit et
miştir. 

Hükümet projesinde, ziraî müsakkafat için, şimdiye kadar mevcut olmıyan muafiyetler mev
cuttur. 

Ancak encümenimiz bu muaf kısımların köy meskenlerinin ekserisile olan iltisak ve iştirakini 
düşünerek bu kabîl müşterek meskenlerin dahi muafiyeti temin edilmiştir. Şehir ve kasabalar
da zürra meskenlerindeki bu kabîl muaf kısımların nazarı itibare alınması kaydını da, mükellef
ler arasında tesisi zarurî olan müsavat ve adalet hissine iptina ettirilmiştir. 

Kanun lâyihası: tahrir, tadil ve itiraz komisyonlarında mükelleflerin kâfi derecede temsil edilme
leri esasına riayet göstermiştir. 
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Yalnız bu esas üzerine teşkil kılıncak komisyonların, temsil kuvvetini zayıflatmıyarak tam bir şe

kilde içtimalarını temin edecek takyidat vazı encümenimizce faydalı görülmüş ve bunun için kanunda 
maddesinde görülecek bazı tadilât yapılmıştır. Mükelleflerin komisyonlarda bizzat olduğu gibi vekâle
ten de istima edilebilmelerinde fayda mülâhaza eden encümenimiz bunun için mükellef lehine en ko
lay ve salim yollar tayin etmiştir. Tadilât taleplerinde mahallî belediye veya köy heyetlerinin mükel
lefler için rehber ve nazım vazifesini görmesi vebu taleplerin evvelâ halk teşekküllerinin tasvip ve 
muvafakatına arzedilmiş bulunması, alâkadar makamlarca daha sürat ve emniyetle karar ittihazını 
temin edecektir. 

Encümenimiz bu maksatla kanun projesine bazı ilâveler paptırmıştır. 
Hulâsa; samanlık, zahire ambarları ve ahırlarla müşterek köy evlerinin tamamen muafiyeti ile 

kasabalardaki zürra meskenlerinde bu esasa kısmen olsun riayet; ziraatimizi, istihsal kudretimizi artı
racak kuvvetile bir yardımdır. Memleketin irfanına, ümranına ve bazı ziraat aksamının ihya ve inki» 
safına büyük tesirleri olacak olan diğer muafiyetler ise, kanunda bütün şümulile derpiş edilmiştir. 

Yeni kanun lâyihasında eski kanuna göre binalardan alınan vergilerde kâfi tenzilât yapılmıştır. 
Binaenaleyh kanun lâyihasının amelî ve tatbikî olması ve mükellefin tediye kabiliyetine uygun bu
lunması esası; etraflıca tetkik ve temin olunmuştur. 

Birinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
İkinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
İkinci fıkranın baş tarafında tabı hatası olan (camiler) kelimesi (gemiler) olacaktır. 
Üçüncü madde — Bu maddenin 1, 2, 3, 4, 5 ve altıncı fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Hususî surette açılacak mektep binalarının teşviki sanayiden istifade eden fabrikalar gibi bina 

iradı vergisinden muaf tutulması faydalı görülmüştür. Esasen beşinci fıkra bundaki lüzumun Hü
kümetçe de nazarı itibare alındığını göstermektedir. 

Binaenaleyh müteşebbisleri teşci için beşinci fıkranın nihayetine « Türk tebaası tarafından 
programları Hükümetçe musaddak olmak üzere köylerde ve nüfusu yüz binden aşağı olan şehir ve 
kasabalarda açılmış ve açılacak olan hususî mekteplerin sahip ve müstecir oldukları binalar» kay
dı ilâve edilmiştir. Nüfus kaydındaki zarurete gelince: Yüz binden yukarı nüfuslu şehirlerde bu 
kabil mektepler için bina tedarik etmek talebebulmak kâfi kazanç temin etmek mümkün ve hi
mayeden müstağni görülmüştür. Ufak şehirlerimizdeki bina tedariki müşkülâtı ile talebe miktarının 
azlığı bina iradı vergisinde bir muafiyete lüzum göstermiştir. 

Yedinci fıkra: zürraın ambarları, samanlıkları, ahırları ve al ât depoları, hakikaten himayeye 
muhtaç olan ziraatimizin devam ve inkişafı için altıncı fıkra ile irat vergisinden muaf tutul
muştur ve Hükümetin bu teklifi aynen kabul olunmuştur. Ancak köylerde mevcut meskenlerin 
hemen hepsi denecek derecede mühim bir ekseriyeti; muafiyete tabi bu aksamın hepsi veya bir 
kaçı ile mülasık ve müşterek olarak bulunur. Bunlar ie,in muafiyeti nazarı itibare alamıyarak hep
sini mesken addi kanunun ruhile taaruz teşkil edecek ve zürraı muhtaç olduğu himayeden mahrum 
bırakacaktır. 

Şu halde diğerlerile ayni çatı altında ve müşterek mülasık bir halde bulunan mesken kısmının 
iradini tayin etmek ve binanın umumuna tahrir edilen irattan muaf kısımlar iradını ayırmak lâ
zım gelecektir. Bu ise daha müşkül ve daha külfetli ve adeta umumî bir tahrir lüzumunu icap ettire
cek derecede ağır ve masraflı bir iştir. 

Esasen köy evlerinin memleketimizdeki inşa tarzına bakılırsa görülecektir ki evin en fazla kısmı 
muafiyete tabi maksatlara hasredilmiş ve mesken olarak zürraa ufak bir oda veya kiler kalmıştır. 
Bu kalan cüzî kısmın iradını tayin etmek icap etse dahi ekserisi, müteakip fıkrada Hükümetçe teklif 
ve encümence kabul edilen yirmi liraya kadar olan iratların muafiyeti fıkrasına gireceğinden bir fa-
ide hasıl olmıyacaktır. Bütün bu müşkülâtı ve esasen arandan iradın azlığını düşünen encümenimiz, 
muaf kısımlarla müşterek köy meskenlerini vergiden muaf tutmaktan başka bir çarei hal bulama
mıştır. 

Kasabalarla şehirlerde esasen mahdut olan zürra meskenleri iradının muaf kısımlar iradından 
tefriki mümkün ve daha az külfetli görülmektedir. Binaenaleyh şehirlerdeki bu kabîl müşterek bina-
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lamı matrah ittihazında muaf kısımlarının nazarı itibara alınması lüzumu da adaletin icabı olarak 
ayrıca bir fıkra olarak ilâve edilmiştir. Köylerde ki müstakil meskenlerin vergiye tabiiyeti ise gayet 
tabiî bulunmaktadır. 

Sekizinci fıkrada yirmi liradan aşağı olanlar tabirindeki müphemiyeti izale için (yirmi lira da
hil) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Dokuzuncu fıkra aynen kabul edilmiştir. 
Ancak eşhasın kendi arazilerinde yapacakları her nevi kurutma ve sulama ve sair tesisatın vergiye 

tabi olmaması kanunun ruhu ve altıncı fıkranın da sarahati icabı ise de her hangi bir iltibasa mahal 
kalmamak üzere ikinci bir fıkra ilâve edilmiştir. 7 ! ^5 *"• "*« * .' 

(Zürraın kendi arazisi için müştereken ve münferiden yapacakları her nevi su bentleri, su
lanma ve kurutma tesisatı ticaret kasdı olmamak şartile vergiden muaftır) kaydı konulmuştur. 

Onuncu fıkradaki ikinci fıkraya ilâve edilen iki kaydı ihtirazî encümenimizce şu şekilde tan
zim edilmiştir. (İhtiyacın devamı müddeti; Maliye ve diğer alâkadar vekaletlerce müştereken ta
yin olunur). 

Dördüncü madde — Kabul edilmiş olup birinci fıkranın nihayetindeki (müstesna tutulacaktır) 
tabiri ihtisaren « müstesnadır » yapılmıştır. Ancak Maliye Vekâletince yedinci maddenin birinci 
fıkrası nihayetine konulmuş olan mevcut binalara vuku bulacak ilâveler inşaat hükmündedir) ta
birinin bu maddeye taallûk ve münasebeti daha ziyade olduğundan buraya ilâve edilmiştir. 

Beşinci madde — Aynen kabul- edilmiştir. 
Altıncı madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci madde — Aynen kabul edilmiştir. Ancak birinci fıkra, nihayetindeki son fıkra dördün

cü madde nihayetine nakil ve ilâve edilmiştir. 
Matbu nüshalarda tabı noksanı olan (tarihinden itibaren iki ay zarfında beyanname verildiği 

takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği) tabiri ilâve edilmiştir. 
Sekizinci madde — (Bina yıkılır yanar) tabirinden sonra (veya) edatı konularak (ikamet) keli

mesinden sonraki (veya) (ve) ile değiştirilmiştir. 
(ve bir de resmî bir makam tarafından) ibaresi müphem olduğundan tayyedilerek yerine husu

sî kanun ve nizamlarına tevfikan kaydı ilâve edilmiştir. 
Son cümledeki vergi kelimesinin önüne (bu) edatı ilâve edilmiştr. 
İkinci fıkradaki (tamir ve idame) tabiri (itfa ve idame) olarak tashih edilmiştir. Tamir esasen 

idamenin manasında mündemiçtir. 
Ancak beynelmilel vergi usullerinde alelûmum irat ve kazanç getiren menkul ve gayri menkulle

rin itfa bedelleri kabul edilmiştir. Kazanç vergisi kanununda da bu cihet aynen kabul edildiğinden 
binalar için de gayet tabiî görülmüştür. 

Hükümet esbabı mucibesinde boş kalma müddetini de nazarı itibare aldığını tasrih etmiş ve en
cümenimizce itfa, idame ve boş kalma için tayin edilen nisbetin yüzde on yedi olması biraz noksan 
görülerek yüzde yirmiye iblâğ edilmiştir. 

Onuncu madde — Verginin safî iradın yüzde on ikisi olması encümenimizce kabul edilmiştir. 
Filhakika şeraiti hayatiyesi memleketimize pek yakın olan (Yoğuslavya) Hükümeti de safî iradın 
yüzde on ikisini almaktadır. Gerçi Fransa ve Yunanistan bu nisbeti yüzde on addetmişler isede itfa 
ve tamir nisbeti bizden daha aşağı olduğundan veya hiç nazarı itibare alınmadığından yine yüzde on 
iki nisbetini bulacağı hesap edilmiştir. 

On birinci madde — Bu maddenin birinci fıkrasındaki (hüsnü muhafaza noktai nazarından hali 
hazırına) tabiri encümenimizce zait görülerek tayyedilmiştir. 

On ikinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On üçüncü madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On dördüncü madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On beşinci madde — Birinci fıkrası Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 
İkinci fıkradaki (iki âzasından) tabiri yerine (bir reis ve bir âza) tabiri konulmuştur. 
On altıncı madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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On yedinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş olup mükellefin itiraz hakkını istimal 

edebilmesi için Hükümetçe ihbarlarda salim bir usul ittihazı encümenimizee düşünüldüğünden son 
fıkraya (usulüne tevfikan) tabiri ilâve edilmiştir. 

On sekizinci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
On dokuzuncu madde — Birinci fıkrada vuzuh temini için (itiraznameleri) kelimesi yerine (gerek 

kendilerinin ve gerek mükelleflerin itiraznamelerini) tabiri konulmuştur. 
itiraz komisyonları nezdinde mükelleflerin vekâlet suretile de haklarını müdafaa etmeleri encüme

nimizee düşünülmüş tevkil için de mükellefe gayet amelî ve tatbikî kolaylıklar göstreilmek istenilmiş
tir. Bu maksatla (bizzat) kelimesinden sonra (yahut itiraz heyetleri mazbatalarile veya komisyon 
huzurunda şifahen tevkil edecekleri kimseleri) tabiri ilâve edilmiştir. 

Yirminci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Ancak itiraz müddetinin hita
mında kararın katiyet kesbedeceği tabiî ise de bunun kanunda zikredilmesi daha faydalı görüldü
ğünden bu maddenin nihayetine mühleti zarfında itiraz vuku bulmadığı takdirde kararların katiyet 
kesbettiği ilâve edilmiştir. 

Yirmi birinci madde — Hükümetin teklifi e sas itibarile kabul edilmiş ise de itiraz komisyon
larına belediyeden iki âza yerine ticarî ve iktı sadî muamelâta vukuf larmdan istif ade edilmek üzere 
birisinin ticaret odası âzasından ve diğerinin de belediye âzasından olması tensip edilmiş ve madde 
ona göre tadil edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş ise de muterizlerin komisyonda biz
zat veya vekâletin istimaını mümkün kılmak faydalı görülmüş ve bu yüzden komisyonun mesaisini 
geciktirmiyecek şekilde tanzim edilen bir fıkra maddeye ilâve edilmiştir. 

Yirmi üçüncü madde — Bu madde esas itibarile kabul edilmiş olup iratların tahmin muamelâtın
da itiraz safahatı da dahil olduğundan maddeye bu kelime de ilâve edilmiştir. 

Yirmi dördüncü madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi beşinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi altıncı madde — Hususî yapılmak için bina iratlarından vuku bulacak her hangi bir te

beddülün üç sene devam edeceği tahmin edilmek lâzım gelmektedir. İktisadî vaziyetteki istikrar
sızlıklar hasebile encümenimizee bu müddet fazla görülerek iki seneye tenzil edilmiştir. 

Hususî tadilât taleplerinin belediye veya köy heyeti mazbatalarına raptedilmek suretile salâhiyet-
tar makamlara tevdii muamelede daha ziyade emniyet bahş olduğundan encümenimizee ikinci fıkra 
bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Sokak veya meydan denilen yerde bina bir tek de olsa tadil talebinin nazarı dikkate alınacağı ta
biî görülmüştür ve bu cihet bir fıkra olarak maddeye ilâve edilmiştir. 

Yirmi yedinci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi sekizinci madde — Hükümetin teklifi esas itibarile kabul edilmiş olup on yedinci madde

nin esbabı mucibesinde zikredildiği veçhile ihbarnamenin alâkadarlara tebliğinin usulü dairesinde 
yapılacağı tasrih edilmiştir. 

Yirmi dokuzuncu madde — İtiraz müddeti umumî tahrirde otuz gün olduğuna göre hususî tadi
lâtta dahi ayni esası muhafaza etmek üzere yalnız müddet değiştirilerek madde Hükümetin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. 

Otuzuncu madde — Maddenin ilk fıkrası manayı tavzih için şu şekilde yazılmıştır: 
(Tadilât komisyonları kararlarına vaki itirazlar yirmi birinci maddede yazılı itiraz komisyonları 

tarafından yirmi ikinci madde dahilinde tetkik edilerek karar altına alınır.) 
İkinci fıkra aynen kabul edilmiştir. 
Otuz birinci madde — Tadilen tesbit olunan iratların ne zamandan itibaren matrah olacağını izah 

eden bu maddede senesi zarfında neticelendirilmiyen tadil muamelelerine ait kısım daha ziyade tav
zih edilmek suretile madde tadil edilmiştir. 

Otuz ikinci madde — Komisyon âzasından birisinin iki müteakip içtimada ve bilâmazeret bulun
mamasından naşi müstafi addedilmesi veya hastalık ve saire sebebile beş on gün mezun bulunması 
hasebile onların yerini doldurmak için yedek âza bulundurulması hem komisyonun tanı âza ile 
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içtimaını ve hem de halkın işinin daha süratle intacını temin edeceğinden hini intihapta müntehap 
âza adedince yedek âza intihap olunması münasip görülerek madde olveçhile tadilen tanzim edil
miştir. 

Müntahap azanın alâkadar daire ve meclislerce süratle intihabını temin eden fıkra ise aynen kabul 
olunmuştur. 

Otuz üçüncü madde — Komisyonlar reis ve âzalarının sureti tecziyelerine ait ahkâmın ceza kanu
nunda mevcut bulunmasına binaen hükümetin teklifine (ceza kanununun mahsus maddelerine tevfi
kan) takibat yapılacağı ilâve olunmuştur. 

Otuz dördüncü madde — Hükümetin teklifi esas olarak kabul edilmiş olup mektunı vergilerin zam-
larile üç senede tahsili ekser ahvalde mükellef için müşkül olacağından son fıkradaki üç sene müddet 
beşe iblâğ edilmiştir. 

Otuz beşinci madde — Bu madde mucibince 14 haziran 1326 tarihli kanunla tayin kılınmış gayri 
safi iratlar yeniden tahmin yapılıncıya kadar hükmünü muhafaza edecek ve bu iratlardan yüzde yir
mi itfa ve idame masrafı tenzil edildikten sonra bakiyesi iradı safi olarak, vergiye matrah ittihaz 
edilecektir. 

Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Otuz altıncı madde — Bu maddeye göre 1302 tarihli emlâk nizamnamesile müteferrii hükümleri

nin cari olduğu yerlerde tahrir yapılıncıya kadar tevhidi küsurat kanunundaki ahkâmın cari olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Otuz yedinci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmitşir. 
Otuz sekizinci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Otuz dokuzuncu madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen. 
Kırkıncı madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen. 
Kırk birinci madde — Hükümetin teklifi veçhile aynen. 
Muvakkat madde — 14 haziran 1326 tarihli müsakafat vergisi kanununun dördüncü maddesinin 

sekizinci fıkrasile vergiden muaf tutulan zürrabinalarının muafiyeti 7 şubat 1927 tarihinde neşro
lunan 973 numaralı bir kanun maddesile ilga edilmişti. Tahrir yapılan mahallerde evvelce vergiden 
muaf olan zürra binaları yazılırken vergileri ilga kanununun neşri ile tarihine irca olunmak suretile 
tahakkuk ettirilmiştir. Kanunun neşri tatbiki arasında geçen senelere ait olarak tahakkuk ettirilmiş 
vergilerden ve verilmiyccek derecede terakümünden şikâyetler vaki olduğu gibi bakayası içinde taki
batın devam etmekte bulunduğu vaki tetkiklerden anlaşılmıştır. Yeni bina iradı kanunile tekrar mua
fiyetleri iade olunan zürra binalarının iki muafiyet arasında yanlış veya doğru mütehakkik vergi ba
kayasının tasfiyesi zarurî görülmüş olduğundan bu kanun mucibince tamamı muaf tutulan binaları 
vergilerinin 1929 malî senesi nihayetine kadar bakayasının terkini kaydı için muvakkat bir maddenin 
ilâvesi tensip olunmuştur. 

Havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Konjra 

İsmet İhsan Kemal Refik Kâmil Adnan Zülfü 

Âza Âza Âza 
Mahmut Nedim Refik Emin. . ; , , , 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 14 -VI - 1931 
M. No; 37 .. ; * ? • , 

Esas No: 1/36 '*",":'". 
Yüksek Reisliğe 

Mevcut müsakkafat vergisi kanunu yerine kaim olmak üzere bina iratları vergisi kanunu lâyi
hası namı altında Hükümetçe hazırlanıp Maliye Encümeni tarafından tetkik ve tadilen kabul olu
nan kanun lâyihası Maliye Vekili Abdülhalik Beyefendi hazır bulunduğu halde eneümenimizce de 
tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan kanun lâyihasının, mevcut mevzuata nazaran bariz farkları şunlardır: 
Vergiye tabiiyet noktasından arazi ile binanm vazih surette tefrik edilmesi; istihsalâtımıza yar

dım maksadile ziraî binalar hakkındaki muafiyetlerin genişletilmesi ve iradı az olan meskenlere 
bahşedilmiş olan muafiyet haddinin yükseltilmesi; yeni inşaatı teşvik için muafiyet senelerinin 
ikiden üçe çıkarılmış olması; verginin safi irat üzerinden alınması; vergi nisbetinin indirilmiş 
olması ahşap ve kârgir binaların vergi nisbeti noktai nazarından bir tutulması; tahmin, tadil ve 
istinaf komisyonlarının intihap ve teşekkül tarzlarının islâhı. 

Bu farklar Hükümetin ve Maliye Encümeninin esbabı mucibelerinde kâfi derecede teşrih edil-
miş olduğundan bunlardan yalnız bir kaçı üzerinde tavakkuf edeceğiz. 

Verginin safi irat üzerinden alınması. - Arazi hakkında olduğu gibi kıymet üzerinden alman 
müsakkafat vergisi 26 haziran 1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunu meriyete girdikten sonra-
gayri safi irat üzerinden alınmağa başlamıştır . Bu kanun verginin tarhı tarzı itibarale bir tekâ
mül merhalesi teşkil etmekle beraber binanın boşkaldığı zamanları, inşaatın itfa. payını ve binanm 
bakım masraflarını nazara almak gibi bir nakisa arzetmekte idi. Teklif olunan, kanun lâyihcasile 
ikinci bir merhale daha katedilmiş ve arzedilen âmiller nazara alınarak gayri, safi irattan 
% 20 si boş kalma zamanlan ile inşaatın itfa payı ve bakım masrafları olarak ayrılarak; 
kalan % 80 ni safi irat telâkki edilmiş ve bu irat vergiye matrah ittihaz olunmuştur*. Bunun, ver
gide bir tekâmül teşkil eylediği muhakkak olmakla beraber verginin en adilâne matrahı olan bakir 
kî iradın matrah olarak alınması katedileeek üçüncü bir merhale olarak kalmıştır. 

Hakikî iradın vergiye matrah ittihazı bu gün hemen tatbik sahasına konabilmesi müşkül olan 
bir tekâmüldür. Filhakika bu vadide ne hazırlık ve ne de tecrübe yaplmış, bulunmamak» itibarale 
ancak varidat itibarile genişlik senelerinde teşebbüsü mevzubahs olacak, bu nevi büyük, İslâhata 
girişebilmek zamanı gelmemiştir. Bununla beraber önümüzdeki senelerde Maliye Vekâletinin* bir 
kaç merkezde bu sahada tecrübelere girişmek üzere Yüksek Meelisten mezuniyet istemesi dahi 
Eneümenimizce temenniye şayan görülmüştür. 

Tahmin, tadil ve istinaf komisyonlarında halk mümessillerine fazlaca yer verilmiş ve bu ko
misyonların intihap, merci ve tarzlarının değiştirilmiş olması dolayısile tahmin ve tadil: muamele
lerinde komisyonların varacakları neticelerin ve bunlara itiraz edildiği takdirde istinaf komisyon
larının varacakları kararların fazla itiraza maruz kalmıyacağı mülâhazasile ve esasen mahfuz bu
lunan Şurayi Devlete müracaat hakkı dahi nazara alınarak teklif olunan lâyihada, merkezdeki 
temyiz komisyonu faaliyetinin devamına lüzum görülmemiştir. Encümenimiz ancak, bu mülâhaza 
filiyatta tahakkuk ettikten sonra lâğvedilmek üzere şimdilik bu komisyonun devamı faaliyetine lü
zum görmüş ve lâyihaya buna dair bir madde ithaline karar verilmiştir. 

Encümenimiz Hükümetin Maliye Encümeni tarafından tadil edilmiş bulunan teklifinde esasa ta
allûk eden diğer cihetlerde şayanı mülâhaza bir cihet görmiyerek maddelerin müzakeresine geç
miştir. 

Az çok tadiline lüzum görülen maddeleri tadilin esbabı mucibesile beraber aşağıda arzediyoruz 
Üçüncü maddenin beşinci fıkrasında Maliye Encümeni, programları Hükümetçe musaddak. olmak 

üzere köylerde ve nüfusu yüz binden aşağı şehir ve kasabalarda açılmış, ve açılacak olan hususî 
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mekteplerin sahip ve müsteeir bulundukları binaların vergiden müstesna olmasını teklif etmekte
dir. Encümenimiz hususî mekteplerin kazanç maksadile açılmış müesseseler bulunduklarını ve has
tane gibi sair hayırl ımüessesatın istisna edilmemiş olduklarını nazara alarak bunların istisnasını 
muvafık görmiyerek Hükümetin teklifini aynen kabul etmiştir. Keza Maliye Encümeni tarafın
dan teklif edilen yedinci fıkrayı ahır ve samanlıklarla mülasık binaların inşasını köy kanununa 
muhalif olarak terviç eder mahiyette gördüğü için encümenimiz yalnız zürraa ait binalarda mesken 
kısmı muaf olmamak üzere kısmî bir muafiyet kabul etmiş ve bu maksatla sekizinci fıkrayı teklif 
eylemiştir. Yedinci fıkrada binalar hakkında muafiyetten müstefit olmanın âzami haddini teşkil 
eden yirmi lirayı yirmi beş liraya iblâğ ederek ekseriyetle müstahsillere ait olan bu nevi bina
larda daha müsaadekâr davranmağı muvafık telakki etmiştir. 

Altıncı maddede muafiyetten istifade etmek için mükelleflerin mensup oldukları varidat daire
sine bir beyanname vermeleri lüzumu kaydi her nevi ihtilâfları her taraf etmek üzere inşaatın hi
tamını müteakip iki ay müddetle takyit ve tasrih edilmiştir. Bu maddeye tatbikat müşkülâtını 
nazara alarak köylerdeki inşaatın beyannameye tabi bulunmıyacaklan kaydı da ilâve edilmiştir. 

Yedinci maddede inşaatın hitamından evvel kısmen istimal olunan binaların tabi olacakları ah
kâmın tasrihine lüzum görülmüş ve beyanname verilmediği takdirde haber verilen senelere ait 
verginin yüzde elli fazlasile tahsiline dair olan cezaî hüküm haddi zatinde ağır olan bu vergide 
yüzde elli istiksar edilerek yüzde yirmiye indirilmiştir. 

On birinci maddede bina iratlarının tayini için esas ittihaz edilecek şerait ve hususiyetler tadil 
edilmiştir. Buradan mevadı inşaiye kaydı tayyedilmiştir. Filhakika bir binanın mevadı inşaiyesi 
hakkında sarih bir kanaat edinmek hayli müşkül ve ihtilâflara badî olacak mahiyettedir. Bu mad
deye tahmine yaramakla beraber münazaalı neticelere dahi götürmiyecek bazı avamil ilâve edilmesi 
daha muvafık addolunmuştur. Yine bu maddede değirmenlerden ve fabrikalardan bahsolunurken 
senenin yalnız muayyen zamanlarında işliyebilen değirmenler iradının tabi olacağı kuyudu tasrih 
etmeği dahi lüzumlu addettik. 

On ikinci maddeye bir çatı altında bulunupta istimal tarzı ve kapıları ayrı olan bina kısımları
na ne suretle irat tahmin edileceğini tasrih eden bir fıkra ilâve edilmiştir. 

On dördüncü maddede iradı malûm olmıyan ve iradının takdiri için kâfi karineler bulunamı-
yan binaların kıymetinin takdir edilip bunun yüzde onunun safi irat addedileceği tasrih edildiği 
halde bnuun pek tabiî olan makus hükmü dercolunmamıştı. Halen bir çok şikâyetleri davet etmekte 
bulunan kıymet takdiri gibi bir çok muamelât dolayısile mevzubahs olan bir esası ihmal etmiş 
bulunmamak için maddeye bilmukabele kıymetin bilinmesi matlup olan hususatta iradı safinin on 
mislinin kıymet addolunması için bir fıkra ilâve edilmiştir. 

On beşinci maddede iratları tahmin edecek olan komisyonların teşekkül tarzı kanunun en 
esaslı mevzuatından biri telâkki edilerek Maliye Encümeninin bu husustaki teklifi biraz tadil edil
miştir. Komisyonda ticaret odasından bir âza bulunması, odanın bu işlerle alâkasının azlığı dola
yısile lüzumlu görülmemiş ve iki âzalık doğrudan doğruya ihtiyar heyetlerinin içtimai ile müştere
ken seçecekleri zevata verilmiştir. Bu suretle komisyonda vergi alanla vergi verenin ikişer mü
messili bulunmaktadır. Belediye meclisince intihap olunacak zatın hem vergide hissesi olan belediye
yi ve hem de halkı temsil eylediği nazara alınarak komisyonda bir nevi nazım vazifesini göreceği 
mülâhaza edilmiştir. 

Köylerde faaliyette bulunacak komisyonların köy halkından olan iki azasının intihabı hakkı ih
tiyar heyetine değil doğrudan doğruya köy halkına verilmiştir. 

Yirminci maddede itiraz komisyonu adını taşıyan komisyonlar itirazları istinaf en rüyet edecek
leri ve encümenimizce temyiz komisyonunun dahi tatbikatın vereceği netayice talikan merkezde 
müteşekkil kalması lüzumu kabul olunduğu için bu itiraz komisyonu tabiri yerine istinaf komis
yonu tabirinin ikamesi hem vuzuh ve hem de itiraz dereceleri noktai nazarından daha münasip gö
rülmüş ve diğer maddeler de dahi bu tabirler ayni veçhile tebdil edilmiştir. 

Yirmi birinci maddede istinaf komisyonlarının ticaret odası tarafından intihap olunan iki âzası 
yerine mahallin sulh hâkimi tarafından intihap olunan iki zatin ikamesi müreccah görülmüştür. 
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Yukarıda arzedildiği veçhile ticaret odaları bina iratları işlerile kâfi derecede aİâkadar görül

memiş ve hâkimin azamî bitaraflığı nazara almarak âzamn evsafı hakkında aşağıda otuzuncu 
madde olarak derceylediğimiz evsaf ve kuyut dahilindeki azanın en eyi şekilde sulh hâkimi tara
fından intihap olunabileceği mülâhaza edilmiştir. 

Bundan başka intihaplarla alâkadar maddelere müntahap âzanm tahlif edilmesi kaydı dahi ilâve 
edilmiştir. 

Yukarda kanun lâyihası hakkındaki umumî mülâhazatımız arasında merkezdeki temyiz komisyo
nunun tatbikatın vereceği netayicin icapları teayyün edinciye kadar ipkası lüzumunu derpiş eyledi
ğimizi arzetmiştik. 

Yirmi üçüncü madde bu maksada göre tedvin edilmiştir. Komisyonun yüksek otoritesini 
ifade etmek üzere komisyon reisinin temyiz mahkemesi âzası evsaf ve derecesini haiz bir zate 
verilmesi ve buna biri Maliye ve diğeri İktisat Vekâletleri tarafından malî kanunlara vu
kuf sahibi zevat arasından seçilecek iki âzamn ilhakı münasip görülmüştür. 

Yirmi dördüncü maddede tekâlif cetvellerine ithal edilmiş olan vergi miktarları hakkında 
vuku bulacak itirazlar verginin tahsilini tehir edemez. Ancak itirazın muhik olduğuna karar 
verilirse fazla alınmış olan vergi mükellefe iade olunur, denmektedir. Bu madde tahakkuk me
murlarının her nevi hatalarının bazı kerre çok ağır olan neticelerini mükellefe yüklemektedir. 
Tahakkuk memurunun hatası yüzünden mükellefin izrar edilmesi mevzubahs olamaz. Bu sebep
ten madde teklifimizde görüleceği gibi gerek esas ve gerek miktar üzerinde yapılan hatalı 
tahakkuklara istinaden vergi tahsil olunamaz gibi kat'î bir hüküm ilâve edilmek suretile tadil 
edilmiştir. 

Yirmi altıncı maddeye her on senede bir umumî tahririn yapılmasına mecburiyet kay di ilâve 
olunmuştur, iktisadî tahavvüllerin çok sık ve kısa zaman fasılaları ile içinde tehaddüs eylediği bir 
zamanda on senelik bir »müddet istikrar bile edilebilir. Ancak ilk bir mecburî devre olmak üzere 
şimdilik bu on senenin kabulünde zaruret görülmüştür. 

Yirmi yedinci maddede tadil talebinde bulunabilmek için iratlarda en az iki sene devm edecek 
beşte bir derecesinde bir tahavvülün vukuu şart olarak kabul olunmuştur. Beşte bir istiksar edil
miştir. Yerginin az çok yüksekliğini muhafaza edecek olan nisbetini nazara alarak bu tahavvül mik
tarını % 15 olarak tesbit etmek muvafık görülmüştür. 

Bu maddeye arazi vergisi kanımile mütenazır olmak üzere ferdî tadil talepleri hkkında dahi ahkâm 
konulmuştur. Ferdî tadil taleplerinin nazarı itibare alınması diğer taleplerde derpiş edilen maka-
matın tasdiki ile takyit edilmediği için bu cihet yirmi sekizinci maddede tasrih edilmiştir. Hususî 
tadilât taleplerinden mütevellit muameleler umumî tahrir muamelelerine nazaran daha ziyade ne
zaket arzetmek itibarile tadilât komisyonlarından şehirlerde çalışacak olanlara halk tarafından mün
tahap bir âzamn daha ilâvesi münasip görülmüştür. 

Binaların istimal tarzları kısmen değiştiği (kalp ve ifrağ) takdirde cari olacak ahkâma dair ka
nun lâyihasında sarih bir kayda tesadüf edilmediğinden bunun ayrı bir madde halinde kanıma ilâ
vesi münasip görülmüş ve yirmi dokuzuncu madde bu maksatla tedvin edilmiştir. 

Umumiyetle tahrir ve tadil komisyonlarına intihap edilecek azada aranılması lâzım gelen evsa
fın, hututu umumiyesi itibarile kânunda musarrah bulunması lüzumlu görülmüş ve lâyi
haya bu umumî vasıfları ihtiva eden bir madde ilâve edilmiştir. (30) uncu madde. 

Otuz birinci madde (Maliye Encümeninin yirmi sekizinci maddesi) usulü dairesinde ihbarna
me ile tebliğ olunur ifadesinde (usulü dairesinde) kaydına lüzum görülmemiştir. 

Otuz dördüncü madde (Maliye Encümeninin 31 inci maddesi), tadilât taleplerinin ehemmiyetle 
telâkki edilrek sürüncemede kalmamasını temin etmek üzere bu maddeye ferdî tadil taleplerinin 
intacı için azamî üç ve semt tadil taleplerinin intacı için de azamî altı ay müddet verilmesi sure
tile zamanın takyit edilmesi münasip görülmüştür. Ancak şehirlerin umumuna şamil olan tadilâ
tın intacı zaman kay dine tabi tutulmamıştır. Bu maddeye tadilât talepleri bu müddetlere nazaran 
malî sene içinde neticelendirilmemiş ise cari olacak ahkâmı gösteren bir fıkra dahi ilâve edilmiş
tir. 
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Komisyonların teşekkül tarzı temsilde tevazün esasına istinat ettiği için bunların mürettep ade

din tamamı ile içtimalarını temin maksadile otuz beşinci madde her hangi bir sebeple bulunamıyan 
azanın yerine yedek âza davet edilir suretinde tadil edilmiş ve tadilât işlerinin hiç bir suretle 
teahhüre uğramaması için de tadilât komisyonlarına intihap olunacak âza yedekleri adedinin mün-
tahap azanın iki misli olması kabul olunmuştur. 

Otuz dokuzuncu maddede gayri safî irattan geçmenin bu kanun dairesinde yapılacağı tasrih edil
miştir. 

Kırk birinci madde ( Maliye Encümeninin 37 inci maddesi ) de tahririn kaza itibarile değil de 
şehir, kasaba ve köy eüzütamlarına göre meriyete konulması muvafık görülerek madde o suretle 
tadil edilmiştir. Bu madde umumî tahrire müteallik hükümlerin kararın mahallinde ilânından 
itibaren tatbik edileceği tasrih edilmiştir. Muvakkat birinci maddeye bu müddete ait yeniden ta
hakkuk muamelesi yapılamaz kaydinin ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Kanun lâyihasına halen muamelede bulunan müracaatların bu kanun hükümlerine göre intaç 
edileceğine dair muvakkat bir madde daha ilâve edilmiştir. 

H'alen muamelede bulunan evrakın hangi ahkâma nazaran intaç edileceği hakkında hasıl ola
cak tereddütleri bertaraf etmek üzere böyle bir maddenin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Kanun lâyihasında yapıldığını arzeylediğimiz tadilât ile lâyihaya ilâve eylediğimiz yeni hüküm
lerin müzakerelerde hazır bulunnan Maliye Vekili Beyefendi tarafından dahi muvafık görülerek 
kabul edilmiş olduğunu ilâve ederek lâyihayı bu şeklile Heyeti Umumiyenin tasvibine arzederiz. 

Reis Reis Vekili M. M. 
Grümüşane İstanbul Konya 

Hasan Fehmi Ali Rana K. Zaim 

Âza Âza Âza 
Çorum» İsparta Elâziz 

\ Mwtafa Mükerrem 

kâtip Âza Âza 
Tokat Aksaray Bursa 

Süreyya A. Süreyya Dr. Galip 
* 

Âza Âza Âza 
Erzurum Kayseri Niğde 
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Âza 
Kırklareli 

M. Nahit 
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Sivas 
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Âza 
Sivas 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ - MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bina iratları vergisi projesi « 

Birinci madde — Türkiye hududu dahilnde 
bulunan her nevi binalar, ister ikamete ister her 
hangi bir surette istimale tahsis edilmiş olsun, bu 
kanun ahkâmı dairesinde bina vergisine tabidir. 

İkinci madde — Bu kanundaki bina tabiri, 
inşa edildiği madde ne olursa olsun, gerek karada 
gerek su üzerindeki sabit inşaatın umumuna şa
mildir. Karada nakli kabil binalar da sabit in
şaat hükmündedir. 

(îemiler, sabih havuzlar ve sair sabih binalar, 
bilûmum arabalar ve çadırlar bina addedilmez. 

Üçüncü madde — Aşağıda yazılı binalar, icar 
ve isticar edilmemek şartile bina vergisinden müs
tesnadır : 

1) Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ait olup irat getirmiyecek bir 
cihete tahsis edilen binalar, 

2) Ecnebi devletlere ait olup sefarethane ve 
konsoloshane ittihaz edilen binalar ve müştemilâtı 
(mütekabiliyet şartile). 

3) Münhasıran dinî hizmetlerin ifasına muhas-
sas ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bun
ların müştemilâtı, 

4) Meccani olmak şartile hastane, sanatoryom 
ve hamamlar ile alelıtlak eytamhane ve darülace
zeler, 

5) Umumî maarife ve menafii ıımumiyeye ha
dim cemiyetlere ait binalar (kazanç temini gayesi 
bulunmamak şartile), 

6) Zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı alât ve 
edevat depoları, zahire ambarları, samanlıklar, ara
balıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma ma
halleri, fırınlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve bara
kaları, köy misafir odaları, 

MADDE l — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

Fıkra 1 - Aynen kabul 

Fıkra 2 - Aynen kabul 

Fıkra 3 - Aynen kabul 

Fıkra 4 - Aynen kabul 

Fıkra 5 - Umumî maarife ve menafii ıımumiye
ye hadim cemiyetlere ait binalar ( kazanç temini 
gayesi bulunmamak şartile ) programları Hükü
metçe musaddak olmak üzere köylerde ve nüfusu 
yüz binden aşağı olan şehir ve kasabalarda açılmış 
ve açılacak olan hususî mekteplerin sahip ve müs-
tecir oldukları binalar.) 

Fıkra 6 - Aynen kabul 

Fıkra 7 - Köylerde ve çiftliklerde altıncı fıkra
da yazılı muaf bina kısımlarile bir çatı altında alt
lı üstlü veya yan yana bitişik bir halde bulunan 
zürraın ikamet ettikleri haneler (Şehir ve kasaba
lardaki zürraın meskenlerine mülasik muaf kısım
ların iratları binanın umum iradından tenzil olu
nur). 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ ı 

Bina iratları vergisi kanunu ı 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı binalar, icar ve 
isticar edilmemek şartile bina vergisinden müstes
nadır: 

1) Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ait olup irat getirmiyecek bir 
cihete tahsis edilen binalar, 

2) Ecnebi devletlere ait olup sefarethane ve 
konsoloshane ittihaz edilen binalar ve müştemilâtı 
(mütekabiliyet şartile), 

3) Münhasıran dinî hizmetlerin ifasına mıdıas-
sas ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bun
ların müştemilâtı, 

4) Meccani olmak şartile hastane, sanatoryom 
ve hamamlar ile alelitlak eytamhane ve darü]ace
zeler, 

5) Umumî maarife ve menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere ait binalar (kazanç temini gayesi 
bulunmamak şartile), 

6) Zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı a] ât ve 
edevat depoları, zahire ambarları, samanlıklar, ara
balıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma ma
halleri, fırınlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve bara
kaları, köy misafir odaları, 

7) Sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı yirmi beş liradan ( yirmi beş lira dahil) aşa
ğı olanlar ( iradı altmış liraya kadar olan bu ka
bil binaların iratlarının yirmi beş lirası vergiden 
muaf tutulacağı gibi binaların teaddüdü halinde 
muafiyetten yalnız biri müstefit olur. 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da 6 inci fıkrada muafiyetleri muharrer mak
satlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi yal
nız ikamete muhtas olan kısım üzerinden alınır, 



7) Sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı yirmi liradan aşağı olanlar, (iradı altmış li
raya kadar olan bu kabîl binaların iratlarının 
yirmi lirası vergiden muaf tutulacağı gibi bina
ların taaddüdü halinde muafiyetten yalnız biri 
müstefit olacaktır). 

8) Devlet veya mahallî idareler, veya menafii 
umumiyeye hadim veya hükümetçe musaddak ce
miyetler tarafından menafii umumiye için vücude 
getirilen bilûmum su bentleri, su setleri, suların 
yükselmesine karşı manialar, kanallar, hendekler, 
cetveller, bataklıkları kurutma veya kurak yer
leri sulama tesisatı, 

9) Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, içtima-
lar, umumî sergiler ve saire gibi ihtiyaçlar dolayı-
sile inşa edilen muvakkat mahiyetteki binalar, 
(fevkalâde ihtiyacın devamı müddetince). 

(Bu müddet Dahiliye ve Maliye Vekâletlerince 
müştereken tayin olunur). 

10) Hususî kanunlarla muafiyeti kabul edilmiş 
veya edilecek binalar, 

Dördüncü madde — İşbu kanunun mevkii mer
iyete vaz'ından sonra inşa olunacak binalar inşa
larının hitamını takip eden malî seneden 
itibaren üç sene bu vergiden müstesna tutulacaktır. 

Bu muafiyet, muhacirin iskânına mahsus inşa
atta beş ve seyyar aşiretlere mahsus inşaatta on 
senedir. 

Beşinci madde — Binanın vergisi, mutasarrı
fına, intifa hakkı sahibi varsa müntefiine ve bunlar 
yoksa binayı mutasarrıf gibi istimal edene aittir. 
Şayi hisse ile binaya mutasarrıf olanlar, hisseleri 
nisbetinde vergi ile mükellef tutulurlar . 

Binanın vergisi, binanın bulunduğu kazada 
tarholunur. 

Altıncı madde — Muafiyetlerden istifade için 
mükelleflerin mensup oldukları varidat idaresine 
bir beyanname vermeleri lâzımdır. Muafiyetler 
beyannamelerin müsadif olduğu seneyi takip eden 
malî seneden itibaren başlar. 

( Üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı 
fıkralarında yazılı binalar için beyanname talep 
olunmaz). 

! Fıkra 8 - Sahiplerinin ikametine mahsus olup 
senelik iradı yirmi liradan ( yirmi lira dahil ) aşa
ğı olanlar ( iradı altmış liraya kadar olan bu ka
bîl binaların iratlarının yirmi lirası vergiden mu
af tutulacağı gibi binaların teaddüdü halinde 
muafiyetten yalnız biri müstefit olacaktır.) 

Fıkra 9 - Devlete veya mahallî idareler veya 
menafii ummiyeye hadim veya hükümetçe musad
dak cemiyetler tarafından menafii umumiye için 
vücuda getirilen bilûmum su bentleri, su setleri, su
ların yükselmesine karşı manialar, kanallar, hen
dekler, cetveller, bataklıklar kurutma veya kurak 
yerleri sulama tesisatı, zurraın kendi arazisi için 
müştereken ve münferiden yapacakları her nevi su-
bentleri, sulama ve kurutma tesisatı (ticaret kas
tı olmamak şartile). 

Fıkra 10 - Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, 
içtimalar, umumî sergiler ve vesaire gibi ihtiyaçlar-
dolayısile inşa edilen muvakkat mahiyetteki bina
lar (ihtiyacın devamı müddetince). 

ihtiyacın devamı müddeti, Maliye ve diğer alâ
kadar vekaletlerce müştereken tayin olunur. 

Fırka 11 - Hükümetin onuncu fıkrası aynen . 

MADDE 4 •— işbu kanunun mevkii meriyete 
vazından sonra inşa olunacak binalar inşalarının 
hitamını takip eden malî seneden itibaren üç sene 
bu vergiden müstesnadır. Bu muafiyet muhacirin 
iskânına mahsus inşaatta beş ve seyyar aşiretlere 
mahsus inşaatta on senedir. 

Mevcut binalara vuku bulacak ilâveler inşaat 
hükmündedir. 

MADDE 5 —Aynen kabul. 

MADDE 6 — Aynen kabul. 



8) Devlete veya mahallî idareler veya menafii 
umumiyeye hadim veya hükümetçe musaddak cemi
yetler tarafından menafii umumiye için vücuda ge
tirilen bilûmum su bentleri, su setleri, suların yük
selmesine karşı manialar, kanallar, hendekler, cet
veller, bataklıkları kurutma veya kurak yerleri su
lama tesisatı, zürraın kendi arazisi için müştereken 
ve münferiden yapacakları her nevi su bentleri, su
lama ve kurutma tesisatı ( ticaret kastı olmamak 
şartile), 

9) Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, içtima-
lar, umumî sergiler ve saire gibi ihtiyaçlar dolayı-
sile inşa edilen muvakkat mahiyetteki binalar (ih
tiyacın devamı müddetince), 

İhtiyacın devamı müddeti, Maliye ve diğer alâ
kadar Vekaletlerce müştereken tayin olunur. 

10) Hususî kanunlarla muafiyeti kabul edilmiş 
veya edilecek binalar. 

MADDE 4 — Maliye Encümeninin 4 üncü mad
desi aynen kabul. 

MADDE 5 — Aynen kabul. 

MADDE 6 — Muafiyetlerden istifade, mükel
leflerin mensup oldukları varidat idaresine inşaa
tın hitam bulduğu tarihten itibaren iki ay zarfında 
bir beyanname vermelerile meşruttur. Muafiyetler 
beyannamelerin müsadif olduğu seneyi takif» eden 
malî seneden itibaren başlar. 

(Üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı fık
ralarında yazılı binalar ve köylerdeki inşaat için 
beyanname talep olunmaz.) 
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Yedinci madde — Bina vergisi mükellefiyeti j 

aşağıda tayin edilen tarihlerden başlar: i 
1) Yeniden inşa olunan binalar, tamamen ik- J 

mal edildiği ve ikmal edilmediği halde kısmen-, 
istimale başlandığı tarihten itibaren iki ay zarfın- i 
da beyanname ile alâkadar varidat idaresine ihbar 
edildiği takdirde inşaatın hitam bulduğu tarihi 
takip eden malî seneden itibaren dördüncü mad
de de münderiç muafiyetten istifade eder. 

İhbar edilmediği takdirde mükellefiyet, binanın 
ikmâl edildiği veya kısmen istimale başlandığı ta-1 
rihin müsadif olduğu seneyi takip eden malî se-1 
neden başlar. 

Mevcut binalara vukubulacak ilâveler inşaat 
hükmündedir. 

2) Muafiyeti sukut eden binalar için, sukut ı 
tarihinden itibaren iki ay zarfında beyanname ve
rildiği takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği 
seneyi takip eden malî seneden başlar. Beyanna
me verilmezse haber verilmiyen senelere ait vergi 
yüzde elli fazlasile tahsil olunur. 

Sekizinci madde — Bina, yıkılır, yanar ikamet 
veya istimal edilemez bir hale gelir ve ikamet veya 
istimali resmî bir makam tarafından menedilirse, 
mükellef tarafından varidat idaresine verilecek 
beyannamenin tesadüf ettiği taksiti takip eden tak
sitten itibaren vergi aranılmaz. 

Dokuzuncu madde — Bina vergisi, on beşinci 
madde mucibince tahrir usulile bulunan irat üzerine 
müessestir. Bu suretle bulunacak irattan, binanın ta
mir ve idame masrafları mukabili olarak yüzde 
on yedisi tenzil edildikten sonra bakiyesi; safi irat 
addile vergiye matrah ittihaz edilir. 

Onuncu madde — Verginin nisbeti dokuzuncu 
madde mucibince bulunan safi iradın yüzde on iki
sidir. 

On birinci madde — Binanın iradı, sureti umu-
miyede mahallinde cari olan kiralar nisbetine, ayni 
neviden bulunan binaların iradına, binanın mev
kiine, ebadına, katlarının ve her kattaki odaların 
adedine, mevaddı inşaiyesinin nevine, hüsnü muha
faza noktai nazarından hali hazırına ve sureti is
timaline nazaran tahmin olunur. 

MADDE 7 — Bina vergisi mükellefiyeti aşa
ğıda tayin edilen tarihten başlar: 

1 - Yeniden inşa olunan binalar, tamamen ik
mal edildiği ve ikmal edilmediği halde kısmen is
timale başlandığı tarihten itibaren iki ay zarfında 
beyanname ile alakadar varidat idaresine ihbar 
edildiği takdirde inşaatın hitam bulduğu tarihi 
takip eden malî seneden itibaren dördüncü madde
de münderiç muafiyetten istifade eder. 

İhbar edildiği takdirde mükellefiyet, binanın 
ikmal edildiği veya kısmen istimale başlandığı ta
rihin müsadif olduğu seneyi takip eden malî se
neden başlar. 

Köylerdeki inşaat beyannameye tabi değildir. 
2 - Muafiyeti sukut eden binalar için sukut 

tarihinden itibaren iki ay zarfında beyanname 
verildiği takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği 
seneyi takip eden malî seneden başlar. 

Beyanname verilmezse haber verilmiyen se
nelere ait vergi yüzde elli fazlasile tahsil olunur. 

MADDE 8 — Bina yıkılır; yanar veya ika
met ve istimal edilmez bir hale gelir ve ikamet 
ve istimali hususî kanun ve nizamlarına tevfikan 
menedilirse mükellef tarafından varidat idaresine 
verilecek beyannamenin tesadüf ettiği taksiti ta
kip eden taksitten itibaren bu vergi aranılmaz. 

MADDE 9 — Bina vergisi, on beşinci madde 
mucibince tahrir usulile irat üzerine müessestir. 
Bu suretle bulunacak irattan, binanın itfa ve ida
me masrafları mukabili olarak yüzde yirmisi ten
zil edildikten sonra bakiyesi; safî irat addile ver
giye matrah ittihaz edilir. 

MADDE 10 — Aynen" 

MADDE 11 — Binanın iradı sureti umumiyecle 
mahallinde cari olan kiralar nisbetine ayni nevi
den bulunan binaların iradına, binanın mevkiine 
ebadına, katlarının ve her kattaki odaların ade
dine mevadı inşaiyesinin nevine ve sureti istima
line nazaran tahmin olunur. 

Yalnız mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 



MADDE 7 — Bina vergisi mükellefiyeti aşağı-; 
da tayin edilen tarihlerden: 

\) Yeniden inşa olunan binalar hakkında altın- j 
eı maddede yazılı beyanname verilmek şartile in-
saatin hitam senesini takip eden üç malî sene geç
tikten sonra, 

2) Yeniden inşa olunup inşaatın hitamından i 
evvel kısmen istimal olunan binalar hakkında is
timaline başlanan her kısım için ayrı, ayrı altıncı | 
maddede yazılı beyanname verilmek şartile istima
le mübaşeret senesini takip eden üç malî sene geç- j 
tikten sonra, 

3) Yeniden inşa olunupta inşaatı hitam buldu-
ğu veyahut kısmen istimaline başlandığı halde ı 
keyfiyet altıncı maddede yazılı beyanname ile bil
dirilmemiş olan binalar hakkında binanın ikmal 
edildiği ve kısmen istimal edilmiş ise her kıs
mının istimaline başlanıldığı seneyi taki]) eden 
malî sene bidayetinde, | 

4) Muafiyeti sukut eden binalar için sukut ta
rihinden itibaren iki ay zarfında beyanname veril
diği takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği sene
yi takip eden malî seneden başlar. 

Beyanname verilmezse haber verilmiyen sene
lere ait vergi yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 

MADDE 8 — Yıkılan, yanan veya ikamet ve 
istimal edilmez bir hale gelen ve ikamet ve isti
mali hususî kanunlarına tevfikan menedilen bina
ların vergisi, mükellef tarafından keyfiyeti ihba-
ren varidat idaresine verilecek beyannamenin te
sadüf ettiği taksiti takip eden taksitten itibaren I 
alınmaz. 

MADDE 9 — Maliye Encümeninin 9 uncu mad-
desi aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Binanın iradı ahvali tabiiye ve 
sureti umumiyede mahallinde cari olan kiraların 
nisbetine, ayni neviden bulunan binaların iradına, 
binanın mevkiine, eb'adına, katların ve her kat
taki odalarının adedine, dahilî taksimatı itibarile 
kullanış imkânlarına, bakım itibarile vaziyetine, 
cephe ve methalindeki tezyinatına ve sureti isti-
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Yalnız mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 

ikamet edilmesi mutat olan binaların bu müddete 
ait iratları senelik addolunur. 

Fabrika, imalâthane ve değirmenlerin iradının 
tahmininde içerlerindeki sabit imal vesaiti dahi 
nazarı itibare alınır. 

On ikinci madde — Belediye teşkilâtı olan yer
lerde belediye hududu dahilindeki, belediye teşki
lâtı olmıyan yerlerde köyü teşkil eden binaların 
işgal ettiği saha dahilindeki binaların mütemmi-
matından olan havlı, bahçe ve sair arazi irat 
takdirinde binaya tabidir. Mütemmimattan maksat 
bina ile birlikte hudutlanmıs yerlerdir. Ticaret ve 
san'ata tahsis edilmiş olan binaların mütemmima-
tından olan ve bunlarla, birlikte ayni işte istimal 
edilen arazi her nerede olursa olsun iradın, tahmi
ninde binaya tabidir. 

On üçüncü madde — Bir bina, eshabı arasında 
resmen ifraz ve taksim edilmiş olduğu takdirde, 
her kısmının iradı ayrı ayrı tahmin olunur. îfraz 
olunmayıp şayian tasarruf olunan binaların iradı, 
heyeti umumiyesi itibarile tahmin edilir. 

On dördüncü madde — Bir binanın iradını tah
min için kâfi vesait bulunmadığı takdirde, binanın 
hakikî kıymeti takdir edilerek bunun yüzde onu 
irat olarak kabul edilir. 

On beşinci madde — Binaların tahrir ve irat
larının tahmini beş kişilik bir komisyon tarafından 
yapılır. Bu komisyon reisile bir âzası Maliye Ve
kili tarafından bir âzası belediye meclisince kendi 
âzası arasından, bir âzası ticaret odası ve bir âza
sı da tahririn icra edildiği mahalle ihtiyar heyeti 
tarafından intihap olunur. 

Köylerde icra olunacak tahrirler için işbu ko
misyonun Maliye Vekili tarafından müntahap iki 
âzasından maada azaları, ikisi köy halkından, ve 
biri ihtiyar âzasından olmak üzere o köy ihtiyar 
heyetince intihap edilir. 

ikamet edilmesi mutat olan binaların bu müddete 
ait iratları senelik addolunur. Fabrika, imalâtha
ne ve değirmenlerin iradının tahmininde içerle
rindeki sabit imal vesaiti dahi nazarı itibare alınır. 

MADDE 12 — Aynen , 

MADDE J3 —Aynen 

MADDE 14 — Aynen. 

MADDE 15 — Binaların tahrir ve iratlarının 
tahmini beş kişilik bir komisyon tarafından yapı
lır. Bu komisyon reisile bir âzası Maliye Vekili 
tarafından, bir âzası belediye meclisince kendi âza
sı arasından, bir âzası Ticaret Odası ve bir âzası 
da tahririn icra eylediği mahalle ihtiyar heyeti 
tarafından intihap olunur. Köylerde icra olunacak 
tahrirler için işbu komisyonun Maliye Vekili tara
fından müntahap bir reis ve bir azadan maada aza
ları, ikisi köy halkından ve biri ihtiyar âzasından 
olmak üzere o koy ihtiyar heyetince intihap edilir. 
Ticaret odası bulunmıyan yerlerde intihabı odaya 



maline nazaran tayin olunur. 
Yalnız mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 

ikamet edilmesi mutat olan binaların bu müddete 
ait iratları senelik addolunur. Fabrika, imalâtha
ne ve değirmenlerin iratlarının tahmininde zerle
rindeki sabit imal vesaiti dahi nazarı itibare alınır; 
ancak senenin muayyen zamanlarında isleyebildi 
değirmenlerin işleme müddetlerine ait iratları se
nelik addolunur. 

MADDE 12 — Belediye teşkilâtı bulunan yer
lerde belediye hududu dahilindeki binaların ve be
lediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil 
eden binaların işgal eylediği saha dahilindeki bina
ların mütemmimatından olan havlı, bahçe ve sair 
arazi irat takdirinde binaya tabidir. M ütemm i mat
tan maksat bina ile birlikte hudutlanmış olan yer
lerdir. Ticaret ve san'ate tahsis edilmiş olan bina
ların mütemmimatından olan ve bunlarla birlikte 
ayni işte istimal edilen arazi her nerede olursa ol
sun iradın tahmininde binaya tabidir. 

Bir çatı altında bulunupta istimal tarzı ı:c ka
pıları ayrı olan bina kısımları için her kısma 
ayrı ayrı irat tahmin olunur. 

MADDE 13 — Aynen kabul 

MADDE 14 — Bir binanın iradını tahmin için 
kâfi vesait ve karineler bulunmadığı takdirde bi
nanın hakikî kıymeti takdir edilerek bunun yüzde 
onu safi irat olarak kabul olunur. 

İradı malûm olan bir binanın kıymetinin bilin
mesini icap ettiren sair hususatta bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilen safi iradın on misli 
kıymet addolunur. 

MADDE 15 — Belediye hududu dahilindeki 
binaların tahriri ve iratlarının tahmini beş kişilik 
bir komisyon tarafından yapılır. Bu komisyonun 
reisile bir âzası Maliye Vekili tarafından, bir âzası 
belediye meclisi tarafından, diğer iki âzası dahi 
tahririn icra edildiği şehir veya kasabadaki mahal
leler ihtiyar heyetlerinin heyeti umumiyesi tara
fından intihap olunur. 

Köylerde icra olunacak tahrirler için işbu komisvo-
nun Maliye Vekili tarafından müntahap bir reis ve 

bir âzasından maada azaları biri ihtiyar heyeti âzasın
dan olmak üzere ihtiyar heyeti tarafından ve diğer 
ikisi köy halkından olmak üzere köylü tarafından 



Ticaret odası bulunmıyan yerlerde intihabı oda
ya ait bulunan âza dahi, belediyece intihap edilir. 

On altıncı madde — Bina vergisi vermekle mü
kellef olanlar ve kiracılar tahrir ve iratları tahmin 
edilecek binaları, on beşinci maddede yazdı komis
yona gösterip gezdirmeğe ve müsakkafatın ahvali 
umunıiyesine ve ciheti istimaline ve kiralarının 
miktarına müteallik her türlü malûmatı komisyo
na vermeğe mecburdurlar. 

îmtina edenlerden veya kasten yanlış malûmat 
verenlerden, sulh mahkemesi kararile yirmi beş 
liradan iki yüz liraya kadar para cezası alınır. 

On yedinci madde — Tahrir ve tahmin cetvel
leri, her mahalle veya köyün tahriri hitam bulduk
ça, varidat kalemlerine verilir. Varidat kalemi e-
rince bu cetvellerde yazdı tahminler esas tutula
rak tahmin edilen miktar, vergi nisbeti ve vergi 
miktarı ihbarname ile alâkadarlara tebliğ olunur. 

On sekizinci madde — Alâkadarlar, işbu ihbar
namenin alındığı günü takip eden günden ve vari
dat tahakkuk memurları tahrir ve tahmin cetvelle
rinin kendilerine iadesi tarihini takip eden günden 
itibaren, tahmin komisyonunca tetkik edilmek üze
re, on beş gün zarfında (resmî tatil günleri hariç) 
mal memurlarına makbuz mukabilinde bir itiraz
name verebilirler. Bu itirazname tahakkuk me
murları tarafından verildiği takdirde muhtasar 
esbabı mucibesile beraber mükellefe tebliğ olunur. 

Yukarıda yazılı mühletler zarfında itiraz 
vuku bulmadığı takdirde kararlar kat'iyet kesbeder. 

On dokuzuncu madde — Tahmin komisyonu, 
mal memuru tarafından tevdi olunan itirazname-
leri tetkik ve müterizler taraf nidan arzu edilir 
veya komisyonca lüzum görülürse onları bizzat is-
tima ve icabı halinde binayı yeniden muayene ve 
ahvalini tahkik ile bir ay zarfında kararını ve
rir. Bu karar mal memurları vasıtasile alâkadar
lara tebliğ olunur. 

Yirminci madde — (Ierek mükellefler ve gerek 
varidat tahakkuk memurları, tahmin komisyonu 
kararının kendilerine tebliğ edildiği günü takip 
eden günden itibaren, otuz gün zarfında (resmî 
tatil günleri hariç) malmemuruna verecekleri bir 
itirazname ile mezkûr kararlara yirmi birinci 

ait bulunan âza dahi belediyece intihap edilir. 

M A DDE 16 — Aynen kabul. 

MADDE 17 — Tahrir ve tahmin cetvelleri, her 
mahalle veya köyün tahriri hitam buldukça, vari
dat kalemlerine verilir. Varidat kalemlerince bu 
cetvellerde yazılı tahminler esas tutularak tahmin 
edilen miktar, vergi nisbeti ve vergi miktarı ihbar
name usulüne tevfikan alâkadarlara tebliğ olunur. 

MADDE 18 — Aynen 

MADDE 19 — Tahmin komisyonu mal memu
ru tarafından gerek kendilerinin ve gerek mükel
leflerin itiraznamelerini tetkik ve müterizler ta
rafından arzu edilir veya komisyonca lüzum görü
lürse onları bizzat veya ihtiyar heyetleri mazba-
talarile veyahut komisyon huzurunda şifahen tev
kil edecekleri kimseleri istima ve icabı halinde 
binayi yeniden muayene ve ahvalini tahkik ile 
bir ay zarfında kararını verir. Bu karar mal me
murları vasıtasile alakadarlara tebliğ olunur. 

MADDE 20 — Gerek mükellefler ve gerek 
varidat tahakkuk memurları, tahmin komisyonu 
kararının kendilerine tebliğ edildiği günü takip 
eden günden itibaren, otuz gün zarfında ( resmî 
tatil günleri hariç) mal memuruna verecekleri bir 
itirazname ile mezkûr kararlara yirmi birinci mad-



intihap edilir. 
Her iki komisyonun âzası nizamname ile tayin 

olunacak hususî merasimle tahlif edilir. 

MADDE 16 — Aynen kabul. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 inci maddesi ay
nen kabul. 

MADDE 18 — Alâkadarlar, işbu ihbarname
nin alındığı günü takip eden günden ve varidat ta
hakkuk memurları tahrir ve tahmin cetvellerinin 
kendilerine iadesi tarihini takip eden günden iti
baren, tahmin komisyonunca tetkik edilmek üze
re, on beş gün zarfında (resmî tatil günleri hariç) 
mal memurlarına makbuz mukabilinde bir itiraz-
name verebilirler. Bu itirazname tahakkuk me
murları tarafından verildiği takdirde muhtasar 
esbabı mucibesile beraber mükellefe tebliğ olunur. 

Yukarıda yazılı mühletler zarfında itiraz 
vuku bulmadığı takdirde itiraz hakkı sakit olur. 

MADDE 19 — Maliye Encümeninin 19 uncu 
maddesi aynen kabul 

MADDE 20 — Gerek mükellefler ve gerek ta
hakkuk memurları, tahmin komisyonu kararlarının 
kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden gün
den itibaren, otuz gün zarfında (resmî tatil gün
leri hariç) mal memuruna verecekleri bir itirazna
me ile mezkûr kararları yirmi birinci maddede ya-



maddede yazılı komisyon nezdinde itiraz edebilir
ler. 

Bu j t i raz varidat tahakkuk memurları tarafın
dan yapıldığı takdirde muhtasar esbabı mucibesile 
beraber mükellefe tebliğ olunur. 

Yirmi birinci madde — İtiraz komisyonu ma
hallin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil 
edeceği zatın riyaseti altında mahallinin en büyük 
maliye memurile belediyece kendi âzası arasından 
intihap olunacak iki zattan mürekkeptir. Tahmin 
komisyonunda bulunan âza itiraz komisyonunda 
bulunamaz. 

Her kaza ve vilâyet merkezinde bir itiraz ko
misyonu bulunur. Büyük vilâyet mekezlerinde 
Maliye Vekâletinin müsaadesile müteaddit itiraz 
komisyonları teşkil edilebilir. Bu takdirde, en bü
yük malmemuru komisyonların birinde bulunarak 
diğerlerinde varidat tahakkuk memuru sıfatını 
haiz olmıyanlardan tevkil edeceği bir varidat 
memuru çalışır. 

Yirmi ikinci madde — itiraz komisyonlarr, va
ridat idarelerinden tevdi edilecek itiraznameleri 
tevdileri tarihinden itibaren on dokuzuncu madde
de tayin edilen eşkâl dairesinde üç ay zarfında 
tetkik ve bir karara rapt ile varidat idaresine iade 
eder. 

Gerek tahmin ve gerek tetkiki itiraz komisyon
ları, mal memurları tarafından vaki itirazların 
muhtasar esbabı mucibesile birlikte mükellefe teb
liğ edilmiş olduğunu tetkika mecburdur. Bu cihet 
teayyün etmedikçe karar veremezler. 

İtiraz komisyonlarının salâhiyeti itiraz edilen 
noktaların tetkikimi münhasır ve komisyon karar
ları kafidir. 

dede yazılı Komisyon nezdinde itiraz edebilirler. 
Bu itiraz varidat tahakkuk memurları tarafın 

dan yapıldığı takdirde muhtasar esbabı mucibe 
sile beraber mükellefe tebliğ olunur. Mühleti zar 
fında itiraz vuku bulmadığı takdirde karar kati 
yet kesbeder. 

MADDE 22 — Jtiraz komisyonları, varidat ida
relerinden tevdi edilecek itiraznameleri tevdileri 
tarihinden itibaren on dokuzuncu maddede tayin 
edilen eşkâl dairesinde üç ay zarfında tetkik ve bir 
karara rapt ile varidat idaresine iade eder. 

fi erek tahmin ve gerek tetkiki itiraz komisyonla
rr, mal memurları tarafından vaki itirazların muh
tasar esbabı mucibesile birlikte mükellefe tebliğ 
edilmiş olduğunu tetkika mecburdur. Bu cihet ta
ayyün etmedikçe karar veremezler. 

İtiraz komisyonlarının salâhiyeti itiraz edilen 
noktaların tetkikine münhasır ve komisyon karar
ları kat'idir. 

İtiraz komisyonları, müterizler tarafından ar
zu edilirse veya komisyonca lüzum görülürse onları 
bizzat ve yahut ihtiyar heyetlerinin mazbatalarile 
veya komisyon huzurunda şifahen tevkil edecekleri 
kimselerini istinıa eder. Ancak müterîzlerin tayin 
olunan gün ve saatte komisyonda hazır bulunması 
şarttır. 

MADDE 21 — itiraz komisyonu mahallin en 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
zatin riyaseti altında mahallinin en büyük maliye 
memurile biri belediyece kendi âzası arasından ve 
diğeri ticaret odasınca intihap olunacak iki zat
tan mürekkeptir. Tahmin komisyonunda bulunan 
âza itiraz komisyonunda bulunamaz. 

Her kaza ve-vilâyet merkezinde bir itiraz ko
misyonu bulunur. Büyük vilâyet merkezlerinde 
Maliye Vekâletinin müsaadesile müteaddit itiraz 
komisyonları teşkil edebilirler. Bu takdirde en bü
yük mal memuru komisyonların birinde buluna
rak diğerlerinde varidat tahakkuk memuru sıfa
tını haiz olmıyanlardan tevkil edeceği bir varidat 
memuru çalışır. 



nlı komisyon nezdinde istinaf edebilirler. | 
Bu itiraz varidat tahakkuk memurları tarafm-

İan yapıldığı takdirde muhtasar esbabı mucibesile' 
eraber mükellefe tebliğ olunur. Mühleti zarfında 1 
tiraz vuku bulmadığı takdirde istinaf hakkı sakit 
/tur. 

MADDE 21 — İstinaf komisyonu mahallin en 
üyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 

zatin riyasetinde mahallin en büyük maliye memu-
•ile biri belediye meclisince kendi âzası arasından 
ve diğeri mahalli sulh hâkimi tarafından intihap 
olunacak üç zatten mürekkeptir. Tahmin komisyo
nunda bulunan âza istinaf komisyonunda buluna
maz. I 

Komisyonun muvazzaf memurlardan gayrı âza
sı nizamname ile tayin olunacak hususî merasimle 
tahlif edilir. 

Her kaza ve vilâyet merkezinde bir istinaf ko
misyonu bulunur. Büyük vilâyet merkezlerinde 
Maliye Vekâletinin müsaadesile müteaddit istinaf 
komisyonları teşkil edilebilir. Bu takdirde en bü
yük mal memuru komisyonların birinde buluna
rak diğerlerinde varidat tahakkuk memuru sıfa
tını haiz olmıyanlardan tevkil edeceği bir varidat 
memuru çalışır. 

MADDE 22 — İstinaf komisyonları, varidat 
idarelerinden tevdi edilecek itiraznameleri tevdileri 
tarihinden itibaren on dokuzuncu maddede tayin I 
edilen şekiller dairesinde azamî üç ay zarfında tet-1 
kik ve bir karara rapt ile varidat dairesine iade 
eder. I 

Gerek tahmin ve gerek istinaf komisyonları mal 
memurları tarafından vaki itirazların muhtasar I 
esbabı mucibesile birlikte mükellefe tebliğ edilmiş 
olduğunu tetkika mecburdur. Bu cihet taayyün et
medikçe karar veremezler. 

İstinaf komisyonlarının salâhiyeti itiraz edilen 
noktaların tetkikine münhasırdır. Müddeti kanu-1 
niyesi zarfında temyiz edilmiyen komisyon karar
ları katiyet kesbeder. 

İstinaf komisyonları, muterizler tarafından ar-1 
zu edilir veya komisyonca lüzum görülürse müte-
rizleri bizzat ve yahut ihtiyar heyetlerinin mazbata-
larile veya komisyon huzurunda şifahen tevkil ede
cekleri zevatı istima eder. Ancak mtiterizlerin tayin 
olunan günde komisyonda hazır bulunmaları l 
şarttır. I 
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Yirmi üçüncü madde — îşbu kanun mucibince 
yeniden tahrir yapılan mahallerde vergi, binaların 
tahrir ve iratlarının tahmini muamelesinin hita
mını takip eden malî seneden itibaren tahakkuk 
ettirilir. Bu muamelâtın hitam bulduğu Maliye 
Vekâletince ilân olunur. 

Yirmi dördüncü madde — Tekâlif cetvelleri, 
her sene nisan ayından evvel tahsilat idarelerine ve
rilir. 

Yirmi beşinci madde — Bu kanun mucibince 
yapılan umumî tahrirler, her on senede bir tekrar 
olunur. 

Yirmi altıncı madde —• Bir şehir, kasaba veya 
köyün tamamında veyahut bir mahalle, meydan 
veya sokağında bulunan binaların iratları en az 
üç sene devam edeceği tahmin olunan her hangi 
bir sebeple beşte bir derecesinde artar veya eksi-

MADDE 23 — İşbu kanun mucibince yeniden 
tahrir yapılan mahallerde vergi, binaların tahrir 
ve iratların tahmin ve itiraz muamelesinin hitamı
nı takip eden malî seneden itibaren tahakkuk etti
rilir. 

Bu muamelâtın hitam bulduğu Maliye Vekâle
tince ilân olunur. 

MADDE 24 — Aynen. 

MADDE 25 — Aynen. 

MADDE 26 — Bir şehir, kasaba veya köyün ta
mamında veyahut bir mahalle, meydan veya soka
ğında bulunan binaların iratları en az iki sene de
vam edeceği tahmin olunan her hangi bir sebeple 
beşte bir derecesinde artar veya eksilirse on sene-



MADDE 23 — İstinaf komisyonlarının karar
ları alâkadar mükellefler veya varidat dairesi ta
rafından bir ay zarfında temyiz olunabilir. Tem
yiz arzuhalları bunlara müteallik evrak ile bera
ber merkezde müteşekkil temyiz heyetine gönde
rilir . 

Temyiz komisyonu, hâkimler kanunu mucibin
ce ikinci sınıf hâkim evsafını haiz olan zevat ara
sından Adliye Vekâletince intihap edilecek bir re
is ile biri Maliye Vekâleti ve diğeri iktisat Ve
kâleti tarafından malî mevzuata vakıf ve tecrübe
li zatlardan tayin olunacak iki azadan teşekkül 
eder. 

Temyiz komisyonuna tayin edilecek zatler bu 
vazife haricinde diğer hiç bir vazife alamazlar. 

Temyiz komisyonu tahrir ve tadil muamelele
rinde tatbikatın kanunlarına muvafık olup olma
dığına ve tahmin edilen irat miktarlarına itiraz 
edilmiş ise gerek mevcut vesaikten ve gerek ica
bında mahallinden sormak suretile elde edeceği 
malûmattan hasıl olacak kanaatlere göre tahmin 
edilen iradın hakikate mutabık bulunup bulunma
dığına karar verir. Arazi ve arsalar hakkında 
dahi tahrir ve tadil komisyonlarının kararlan a-
lâkadarlar tarafından bu komisyon nezdinde tem
yiz edilebilir. 

MADDE 24 —• Maliye Encümeninin 23 üncü 
maddesi aynen kabul 

MADDE 25 — Tekâlif cetvelleri her sene ni
san ayından evvel tahsilat idaresine verilir. Ancak 
gerek esas ve gerek miktar üzerinde yapılan hatalı 
tahakkuklara istinaden vergi tahsil olunamaz. Tah
sil memurları muttali oldukları bu gibi hatalı ta
hakkukları varidat idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 26 — Bu kanun mucibince yapılacak 
umumî tahrirlerin her on senede bir tekrarı mec
buridir. 

MADDE 27 — Bir şehir, kasaba veya köyün 
tamamında veyahut bir mahalle, meydan veya so
kağında bulunan binaların iratları her hangi bir 
sebeple yüzde on beş nisbetinde artar veya eksilirse 
on senede bir yapılacak umumî tahrirden maada, 
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İirse, on senede bir yapılacak umumî tadilâttan 
maada, mükelleflerin veya varidat memurlarının 
talepleri üzerine hususî tadilât yapılır. 

Hususî tadilâtın icrasına mezuniyet verilmesi 
Salâhiyeti, meydan ve sokaklarda bulunan binalar 
için vilâyet idare heyetlerine ve diğerleri için Ma
liye vekâletine aittir, 

Yirmi yedinci madde — Hususî tadilât talep
leri, salâhiyettar mercilerin mezuniyetine iktiran 
eylediği takdirde, aşağıda yazılı tadilât komis
yonlarınca umumî tahrir için mevzu kaidelere 
tevfikan tetkik olunur. 

Bu komisyonlar mahallin en büyük mal mo-
muru tarafından varidat tahakkuk memuru unva
nını haiz olmıyan diğer varidat memurları ara
sından intihap edilecek memurun riyaseti altında, 
biri belediye meclisince kendi âzası arasından, di
ğeri binanın bulunduğu mahalle ihtiyar heyetince 
müntahap üç kişiden mürekkeptir. Köylerde ya
pılacak tadilâtta, komisyonun her iki âzası o kö
yün ihtiyar heyeti tarafından intihap olunur. İcap 
eden yerlerde, müteaddit komisyon teşkil edile
bilir. 

de bir yapılacak umumî tadilâttan maada mükel
leflerin veya varidat memurlarının talepleri üzeri
ne hususî tadilât yapılır. 

Hususî tadilâtın icrası meydan ve sokaklarda 
bulunan binalar için belediye hududu dahilinde 
olan yerlerde belediye ve köylerde köy heyeti maz
batası üzerine vilâyet idare heyetleri kararile ve 
bunların haricindeki mahaller için belediye veya 
koy heyeti mazbataları üzerine idare heyetinin ka
rarı ve Maliye Vekâletinin mezuniyetile yapılır. 

Sokak ve meydan denilen yerde, bina bir tek 
de olsa tadil talebi nazarı dikkate alınır. 

MADDE 27 — Aynen. 



mükelleflerden bir veya bir kaçının veya varidat 
memurlarının talepleri üzerine tadilât yapılır. 

Bu şerait altında tadilâtın icrasına mezuniyet 
vermek salâhiyeti, meydan ve sokaklarda bulunan 
binalar için vilâyet idare heyetlerine ve diğerleri 
için Maliye Vekâletine aittir. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin ken
di binaları hakkında vaki olacak talepleri nazarı 
itibare alınır. Vaki talebin muhik olmadığı nihaî 
karar ile tahakkuk ettiği takdirde tadilât komisyo
nunun bu iş dolayısilc yapılmış masrafları müra
caat sahibine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapılacak umumî 
tahrir neticelerinin meriyete girdiği yerlerde mer
iyet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe (kuyu
dat hataları müstesna ) münferit tadilât talep e-
d ilemez. 

MADDE 28 — Tadilât talepleri, salâhiyettar 
mercilerin mezuniyetine iktiran eylediği takdirde, 
aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tah
rir için mevzu kaidelere tevfikan tetkik olunur. 
Ancak ferdî taleplerin tetkiki salâhiyettar merci
lerin mezuniyeti kaydına tabi değildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu dahilinde bu
lunan binalar için mahallin en büyük malmemuru 
tarafından varidat tahakkuk memuru unvanını ha
iz olmıyan diğer varidat memurları arasından in
tihap edilecek bir memurun riyasetinde biri bele
diye meclisince, diğer ikisi binanın bulunduğu ma
halle ihtiyar heyetince müntahap dört kişiden mü
rekkeptir. Köylerde yapılacak tadilâtta, tadilât 
komisyonu köyün tabi bulunduğu merkezin en bü
yük malmemuru tarafından ikinci fıkradaki şerait 
dairesinde intihap edilecek memurun riyasetinde 
köyün ihtiyar heyeti tarafından köy halkından 
müntahap iki âza ile beraber üç kişiden mürek
keptir. tcap eden yerlerde müteaddit komisyonlar 
teşkil edilir. 

MADDE 29 — Bir binanın istimal tarzı kısmen 
değiştirilirse (kalp ve ifrağ) keyfiyet beyanname 
ile alâkadar varidat idaresine senesi içinde bildi
rilir. Varidat idaresi bu beyannameyi tadilât ko
misyonuna tevdi eder. Komisyon yirmi altıncı mad
de hükmü dairesinde karar ittihaz eyler. 

MADDE 30 — Gerek tahrir ve gerek tadil ko
misyonlarına intihap edilecek azada aranacak 
evsaf şunlardır: 

Hal ve şanı ve dürüstlüğü itibarile ikamet et
tiği muhit halkının itimadını kazanmış olmak, 
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Yirmi sekizinci madde — Tadilât komisyonları, 
komisyona verilen tadilât talepnamelerini verildi
ği tarihten itibaren iki ay zarfında neticelendirir. 

Kararlar, varidat tahakkuk memuruna imza 
mukabilinde verilir. 

Bu kararlar, ihbarname ile alâkadarlara tebliğ 
olunur. İhbarname tahmin edilen iradı, vergi nis-
bet ve miktarını ihtiva eder. 

Yirmi dokuzuncu madde — Tadilât komisyon
ları kararlarına, alâkadarlar tebliğ tarihinden iti
baren ve varidat tahakkuk memurları ka
rarların kendilerine tevdii tarihinden itibaren res
mî tatil günleri hariç olmak üzere, on beş gün zar
fında itiraz edebilirler, bu müddet zarfında itiraz 
edilmediği takdirde kararlar kat'iyet kesbeder. 

Otuzuncu madde — Tadilât komisyonları ka
rarlarına vaki itirazlar yirmi ikinci maddede ya
zılı itiraz komisyonları. tarafından tetkik edilerek 
karar altına alınır. Bu kararlarda varidat ta
hakkuk memuruna tevdi ve tahakkuk memuru ta
rafından alâkadarlara ihbarname ile tebliğ olunur. 

Otuz birinci madde — Tadilen tesbit olunan ia-
ratlar tadilât taleplerinin müsadif olduğu seneyi 
takip eden malî seneden itibaren vergiye matrah 
ittihaz ve bu takdirde vergi evvelce fazla alınmış 
ise fazlası ret ve noksan alınmış ise noksanı tahsil 
olunur. 

Otuz ikinci madde — Bu kanunda yazılı komis
yonlar, mürettep adedin ekseriyetile içtima eder. 
Kararlar mevcudun ekseriyetile verilir. Reyler 
müsavi olursa reisin bulunduğu taraf ekseriyet 
addolunur. Komisyonların müntahap âzasından 
sıra ile beş içtimaa gelmiyenler müstafi addolunur. 

MADDE 28 — Tadilât komisyonları komisyo
na verilen tadilât taleplerin verildiği tarihten iti
baren iki ay zarfında neticelendirir. 

Kararlar, varidat tahakkuk memuruna imza 
mukabilinde verilir. Bu kararlar, ihbarneme ile 
alâkadarlara usulü dairesinde tebliğ olunur. İhbar
name tahmin edilen iradı, vergi nisbet ve mikta
rını ihtiva eder. 

MADDE 29 — Tadilât komisyonları kararları, 
alâkadarlara tebliğ tarihinden itibaren ve varidat 
tahakkuk memurları, kararların kendilerine tev
dii tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç ol
mak üzere otuz gün zarfında itiraz edebilirler. Bu 
müddet zarfında itiraz edildiği takdirde kararlar 
katiyet kesbeder. 

MADDE 30 — Tadilât komisyonları kararla
rına vaki itirazlar yirmi birinci maddede yazılr 
itiraz komisyonları tarafından 22 inci madde da
hilinde tetkik edilerek karar altına alınır. Bu ka
rarlarda varidat tahakkuk memuruna tevdi ve ta
hakkuk memuru tarafından alâkadarlara ihbarna
me ile tebliğ olunur. 

MADDE 31 — Tadilen tesbit olunan itirazlar 
tadilât taleplerinin müsadif olduğu seneyi takip 
eden malî seneden itibaren vergiye matrah ittihaz 
olunur. Tadilât muamelâtı, tadilât taleplerinin 
vuku bulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bu
lunursa mukayyet kıymetler üzerinden verginin is
tifasına devam olunur. 

Bu takdirde vergi muaddel kıymetlere göre 
fazla alınmış ise sahiplerine ret veya mahsup, 
noksan alınmış ise başkaca tahsil olunur. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazılı komisyon
ların azasının tamamile içtimai asıldır. Tehiri 
mümkün olmryan ahvalde iki müteakip içtimai 
geçmemek şartile mürettep adedinin ekseriyetile 
toplanabilir. Kararlar mevcudun ekseriyetile ve
rilir. Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu ta-



hapsi müstelzim hiç bir suçla mahkûm edilmiş bu
lunmamak, bina işleri sahasındaki vukufu müsel
lem bulunmak. 

MADDE 31 — Tadilât komisyonlarının karar
ları varidat tahakkuk memuruna imza mukabilinde 
verilir. Bu kararlar, ihbarname ile alâkadarlara 
tebliğ olunur. İhbarname tahmin edilen iradı, ver
gi nisbet ve miktarını ihtiva eder. 

MADDE 32 — tadilât komisyonları kararları
na, alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren ve varidat 
tahakkuk memurları kararların kendilerine tevdii 
tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere otuz gün zarfında itiraz edebilirler. 

Bu müddet zarfında itiraz edilmediği takdirde 
itiraz hakkı sakıt olur. 

MADDE 33 — Tadilât komisyonları kararla
rına vaki itirazlar yirmi birinci maddede yazılı 
istinaf komisyonları tarafından 22 inei madde da
hilinde tetkik edilerek karar altına alınır. Bu ka
rarlar da varidat tahakkuk memuruna tevdi ve ta
hakkuk memuru tarafından alâkadarlara ihbarna
me ile tebliğ olunur. 

MADDE 34 — Tadilen tesbit olunan iratlar 
tadilât taleplerinin müsadif olduğu seneyi takip 
eden malî seneden itibaren vergiye matrah ittihaz 
olunur. 

Ferdî tadil taleplerinin azamî üç ve semt tadil 
taleplerinin azamî altı ay zarfında tadilât komis
yonları tarafından intaç edilmesi mecburidir. Şe
hir ve kasabaların umumuna şamil tadilât bu ku
yuda tabi değildir. Tadil muamelâtı, taleplerin 
vuku tarihine ve yukarıdaki müddetlere nazaran 
mali sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa 
vergi istinaf kararına talik edilir. Temyiz vergi
nin tahsiline mani değilse de neticede verginin faz
la alındığı tahakkuk ederse fazlasr mahsup sureti-
le ret, noksan alındığı tahakkuk ederse farkı ay
rıca tahsil olunur. 

MADDE 35 — Bu kanunda yazılı komisyonlar 
âzanm mürettep adedinin tamamı ile içtima eder. 
H«r hangi bir sebeple içtimada bulunamıyaoağı 
anlaşılan azanın yerine yedek âza davet olunur. Ka
rarlar ekseriyet ile verilir, 

Beyler müsavi olursa reisin bulunduğu taraf 



Bu kanunda yazılı komisyonlara intihap edile
cek âzayi salâhiyettar daire ve meclisler, mahalli
nin en büyük mülkiye memuru tarafından tebliğ 
vukuu tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç 
olmak üzere nihayet on gün içinde intihap ile 
isimlerini bildirmeğe mecbur ve teehhürden mes
uldür. 

> 

Otuz üçüncü madde — Tevdi edilen evrak üze
rine tetkikatrnı kanunun yirmi iki ve yirmi seki
zinci maddelerinde münderiç müddetlerde intaç et-
miyen komisyonlar reis ve azalan hakkında ihmal 
ve terahi maddesinden takibat yapılır. 

Otuz dördüncü madde — Umumî tahrirde unu
tularak yazılmamış olan binaların vergisini tediye 
ile mükellef olanlar, keyfiyeti, tahririn hitamile 
verginin alınmağa başlandığı malî senenin nihaye
tine kadar, bir beyanname ile ihbar etmeğe mec
burdurlar. Bu suretle haber vermedikleri takdirde 
o mahalde bu kanunun tatbikatında, mektumiyetin 
meydana çıkarıldığı tarihin müsadif olduğu taksit 
müddeti hitamına kadar tahakkuk edecek vergi 
%25 fazlasile alınır. 

Mektum olarak tahakkuk ettirilen vergilerle 
zamları üç senede ve asıl vergiye ilâveten tahsil 
olunur. 

Otuz beşinci madde — 14 Haziran 326 tarihli 
kanun mucibince, tayin kılınmış ve müsakkafat 
vergisine matrah ittihaz edilmekte bulunmuş olan 
gayri safî iratlar, bu kanunun ahkâmı dairesinde 
yeniden iratlar tahmin edilinceye kadar, irat 
olarak kabul olunur. Ancak üçüncü maddenin 
6 ve 7 inci fıkralarında muharrer muafiyetten isti
fade eden binalar malmemurları tarafından resen ı 

I raf ekseriyet addolunur. 
Komisyonların müntahap âzasından mücbir 

bir sebebe müstenit olmryarak iki müteakip içti
maa gelmiyenler müstafi sayılarak yerine yedek 
âza asil olarak getirilir. Mücbir bir mazeret 
veya mezuniyetle devam edemiyecek azanın va
zifesini yedekler vekâleten ifa eder Tahmin ta-

I dil ve itiraz komisyonlarında bulunacak münta-
j'hap âza adedi kadar daima yedek âza intihap edil
miş bulunur. 

Bu kanunda yazılı komisyonlara intihap edilen 
azayi salâhiyettar daire ve meclisler, mahallin en 
büyük mülkiye memuru tarafından tebliğ vukuu 
tarihinden itibaren- resmî tatil günleri hariç ol
mak üzere nihayet on gün içinde intihap ile isim
lerini bildirmeğe mecbur ve teehhürden mesul
dür. 

MADDE 33 — Tevdi edilen evrak üzerine tet
kikatrnı kanunun yirmi iki ve yirmi sekizinci mad
delerinde münderiç müddetlerde intaç etmiyen ko
misyonlar reis ve azaları hakkında ceza kanunu
nun mahsus maddelerine tevfikan ihmal ve terahi 
maddesinden takibat yapılır. 

MADDE 34 — Umumî tahrirde unutularak 
yazılmamış olan binaların vergisini tediye ile mü
kellef olanlar, keyfiyeti tahririn hitamile vergi
nin alınmağa başlandığı malî senenin nihayetine 
kadar, bir beyanname ile ihbar etmeğe mecbur
durlar. Bu suretle haber vermedikleri takdirde 
o mahalde bu kanunun tatbikatında, mektumiye
tin meydana çıkarıldığı tarihin müsadif olduğu 
tasdik müddeti hitamına kadar tahakkuk edecek 
vergi yüzde yirmi beş fazlasile alınır. 

Mektum olarak tahakkuk ettirilen vergilerle 
zamları beş senede ve asıl vergiye ilâveten tahsil 
olunur. * 

MADDE 35 — 14 haziran 1326 tarihli kanun 
ile 1454 numaralı kanunun dördüncü maddesinin 
ilk fıkrası mucibince, tayin kılınmış ve müsakka
fat vergisine matrah ittihaz edilmekte bulunmuş 
olan gayri safî iratlar, bu kanunun ahkâ
mı dairesinde yeniden iratlar tahmin edilinciye 
kadar, irat olarak kabul olunur . Ancak üçüncü 

ı maddenin 6 ve T ve 8 inci fıkralarında muharrer 
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ekseriyet addolunur. 
Komisyonların müntahap âzasından mücbir 

bir sebebe müstenit olmıyarak üç müteakip içtimaa 
gelmiyenler müstafi sayılarak yerlerine yedek âza 
asıl olarak getirilir. Mücbir bir zaruret veya me
zuniyetle devam edemiyecek azanın vazifesini ye
dekler vekâleten ifa eder. İntihaplarda tahmin ko
misyonu için müntahap âza adedi kadar, tadil 
ve istinaf komisyonları için müntahap âza adedi
nin iki misli kadar yedek âza intihap edilir. 

Bu kanunda yazılı temyiz komisyonundan gay
ri komisyonlara intihap edilen azayı salâhiyettar 
daire ve meclisler, mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından tebliğ vukuu tarihinden itiba
ren resmî tatil günleri hariç olmak üzere nihayet 
yirmi bir gün içinde intihap ile isimlerini bildir
meğe mecbur ve teahhürden mesuldürler. 

MADDE 36 — Tahrir heyetlerinin vazifeleri 
tahririn hitamına kadar ve hususî tadilât komisyon
larının vazifesi intihap tarihinden itibaren iki sene 
devam eder. 

MADDE 37 — Tevdi edilen evrak üzerindeki tet-
kikatını kanunun yirmi iki ve otuz dördüncü mad
delerinde münderiç müddetlerde intaç etmiyen ko
misyonlar reis ve azaları hakkında ceza kanunu
nun mahsus maddelerine tevfikan ihmal ve terahi 
maddesinden takibat yapriır. 

MADDE 38 — Maliye Encümeninin 34 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 39 — 14 haziran 1326 tarihli kanun ile 
1454 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin ilk fık
rası mucibince tayin kılınmış ve bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilmekte bulunmuş olan 
gayri safî iratlar bu kanun ahkâmı dairesinde 
yeniden iratlar tahmin edilinciye kadar dokuzun
cu madde mucibince safî irada tahvil edildikten 
sonra vergiye matrah ittihaz olunur. 
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tesbit olunur. 

Otuz altıncı madde — 1302 tarihli emlâk ni-
zamnamesile ona müteferri hükümlerin cari oldu
ğu yerlerde bu kanun mucibince tahrir yapılın-
cıya kadar ahkâmı sabıka cereyan eder. 

Otuz yedinci madde — Bu kanun mucibince 
umumî tahrirler, kaza itibarile tatbik olunur. Ka
zalarda umumî tahrir icrasına Maliye Vekâletince 
karar verilir. Kanunun umumî tahrire müteallik 
hükümleri Maliye Vekâletince bu kararın verildi
ği tarihten itibaren o kazada mer'iyete girer. 

Otuz sekizinci madde — 14 haziran 1326 tarihli 
müsakkafat vergisi kanunu ile bu kanunun dör
düncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarını 
tadil eden 10 kânunusani 1334 ve 7 şubat 1927 ta
rihli ve 973 numaralı ve üçüncü maddesini muad-
dil 23 mayıs 1927 tarih ve 1040 numaralı kanunlar 
ve 24 mayıs 1928 tarihli ve 1301 numaralı kanunun 
üçüncü maddesi ve 18 - V -1929 tarihli ve 1454 nu
maralı kanunun ikinci maddeleri mülgadır. 

Otuz dokuzuncu madde — Bu kanunun hüküm
lerinden umumî tahrire müteallik olanları otuz 
yedinci madde ahkâmı dairesinde mer'iyete gir
mek ve diğerleri 1931 malî senesi müsakkafat ver
gisine de şamil olmak üzere 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

Kırkıncı madde — işbu kanunun sureti tatbiki 
hakkında bir nizamname tanzim olunacaktır. 

muafiyetten istifade eden binalar mal memurları 
tarafından resen tesbit olunur. 

MADDE 36 — Aynen 

MADDE 37 — Aynen 

MADDE 38 — Aynen 

MADDE 39 — Aynen 

MADDE 40 — Aynen 



Bu kanunun üçüncü maddesine göre tamamı 
muaf olan ziraî binaların vergi kayıtları resen 
malmemurları tarafından terkin, kısmî muafiyet
ten istifade edenlerin muaf kısımları dahi tadilât 
komisyonu kararile tesbit edilir. 

MADDE 40 — Aynen kabul 

MADDE 41 — Bu kanun mucibince umumî 
tahrirler, şehir, kasaba ve köy cüzütamlarına göre 
meriyete konur. 

Kazlarda umumî tahrir icrasına Maliye Vekâ
letince karar verilir. 

Kanunun umumî tahrire müteallik hükümleri 
kararın mahallinde ilânından itibaren tatbik olu
nur. 

MADDE 42 — 14 haziran 1326 tarihli müsak
kafat vergisi kanunu ile bu kanunun bilcümle ta
dilleri ve zeyilleri, 

Temettü vergisi ile ferağ ve intikal harçlarının 
istifasında ve hususatı sairede müsakkafat kıy
metlerinin sureti takdiri hakkındaki 14 kânunuev
vel 1330 tarihli kanun, 

Tahriri umumî nizamnamesinin 58 inci madde
sinde tadilât icrasına dair 23 mayıs 1927 tarih ve 
1040 numaralı kanun, 

Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâ
mın ilgasına dair olan 24 mayıs 1928 tarih ve 1301 
numaralı kanunun 3 üncü maddesi, 

Bilâ vasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit 
ve nisbetlerin tadiline dair 24 mayıs 1929 tarih ve 
1454 numaralı kanunun 2 inci maddesi hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerinden u-
mumî tahrire müteallik olanları kırk birinci mad
de ahkâmı dairesinde mer'iyete girmek ve diğer
leri 1931 malî senesi bina iratları vergisine de şa
mil olmak üzere 1 haziran 1931 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 44 — Aynen kabul 
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Kırk birinci madde — işbu kanunun icrasına 

Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 
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MADDE 41 — Aynen ' 

MUVAKKAT MADDE — îşbu kanunun üçün
cü maddesinin altı ve yedinci fıkraları mucibince 
tamamı muaf tutulan zürra binalarının 1929 malî 
senesi nihayetine kadar vergileri bakayasının kay-
di terkin olunur. 



MADDE 45 — işbu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — İşbu kanunun 3 
üncü maddesi mucibince muaf tutulan zürra bina
larının 1930 malî senesi nihayetine kadar olan ver
gileri bakayasının kesirler de dahil olmak üzere 
kayıtları terkin olunur ve bu müddete ait yeni
den tahakkuk muamelesi yapılamaz. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen muamelede 
bulunan müracaatlar bu kanunun hükümlerine 
göre intaç edilir. 




