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Münderecat 

1 — Sabık sabit hulasası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset Divanının Heyeti IJmumiyeye 

maruzatı 
1 — Bolu, Tekirdağ ve Manisa Vilâyetleri me

busluklarına intihap olunan İsmail Hakkt, Mah
mut Rasim, Doktor Saim ve Tahir Beylerin inti
hap mazbataları 

2 — Tahlisiye İdaresi memurlarının askerî ve 
mülkî tekaüt kanunu ahkâmına tabi olmaları hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

4 — Tahlifler 
1 — Âzayi Kiramdan üç zatın tahlifi 
5 — Sualler 
1 — Kocaeli Mebusu Sırn Beyin, Ceneve kon

feransında Heyeti Mürahhasamızın aldığı intiba 
hakkında Hariciye Vekâletinden şifahî sual tak
riri 

6 — Müzakere edilen maddeler , 
1 — Nafıa Vekâleti 1931 senesi haziran ve 
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Sayfa 
temmuz ayları muvakkat bütçesine 6 000 000 li
ralık tahsisat ilâvesi hakkında 1/121 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 79.82, 

84,101 
2 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk 

Tramvayları Türk Anonim Şirketine Evkaf U-
mum Müdürlüğünün de iştirakine mezuniyet ve
rilmesi hakkında 1/58 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası 79 

3 — Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi hazi
ran ve temmuz aylan hava bütçesine 341 000 li
ranın ilâvesi hakkında 1/113 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 82,100,103 

4 — Kütahya Vilâyeti mebusluğuna intihap 
olunan Alâettin ve Halil Beylerin mazbatalarının 
gönderildiğine dair 3/50 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Mazbataların Tetkiki Encümeni maz
batası 83 

5 — 1/33 numaralı arazi vergisi kanunu lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları 84 

İ 
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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Vasıf Beyin riyasetlerile aktedilerek Âzayi Kiram
dan iki zatın tahlifleri icra ve bazı zevatın mezuniyet
leri kabul olunduktan ve dayinler vekillerile yapılmış 
olan müzakerat hakkındaki suale Maliye Vekili Abdiil-
halik Bey cevap verdikten sonra maarif eminliklerinin 
lağvı hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve nazarı 
itibare alınan takrirlerle birlikte encümene iade edildi. 

Tütün inhisarı kanununun 42 inci maddesine bir fık-

Tezkereler 
1 — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle

rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair kanu
nun 4 üncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümen
lerine) 

2 — Konya Mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve 
Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

Mazbatalar 
3 — Karsm Kıro mahallesinden Ismailoğlu Nevru

zun ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/4 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

4 — Kütahya Vilâyeti mebusluğuna intihap olunan 
Alâettin ve Halil Beylerin mazbatalarının gönderildi
ğine dair 3/50 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maz
bataların Tetkiki Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Reis — Meclis in ika t etmiştir . 

3 — RİYASET DÎVANININ HE 
•' 

1 * - Bolu, Tekirdağ ve Manisa Vilâyetleri me
busluklarına intihap olunan İsmail Hakkı, Mahmut 
Rasim, Dr. Saim ve T ahir Beylerin intihap maz
bataları 

Reis — Efendim, yeni gelen dör t a rkadaş ın 
mazbatas ı vardır . Bu zevat, İsmail H a k k ı Bey 

- (Bolu) , Mahmut Rasim Bey (Tek i rdağ) , Dr . Saim 
Bey (Manisa) , Tahi r Bey (Manisa) dır. Bu arka
daşlar ın mazbata lar ı usulüne muvafıkt ı r . Muallel 

ra ilâvesine dair kanun lâyihası kabul olundu. Müte
akiben muvakkat bütçenin (D) cetveline 750 süvari mü
başir ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası müstaceliyetle 
müzakere ve kabul edildi ve cumartesi günü toplanıl
mak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Vasıf Ziya Gevher II. Rüştü 

5 — Nafıa Vekâleti 1931 senesi haziran ve temmuz 
aylan muvakkat bütçesine 6 000 000 liralık tahsisat ilâ
vesi hakkında 1/121 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Rizeli Memetoğlu Ali Rıza ve Rasimoğlu Ham-
dinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/49 numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

7 — Sıvasın Üryanimüslim mahallesinden Kerimoğ-
lu Veyselin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/9 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

8 — Şurayi Devlet Riyasetile âzalığma birer zatın 
intihabı hakkında 3/47 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Müş
terek Encümen mazbatası (Ruznameye) 

9 — Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline 
dair 1/32 numaralı kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye ) 

rETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

değildir. Birer birer reyi âlinize arzedeceğim: 
ismail H a k k ı Bey (Bolu) 
Reis — Kabu l edenler . . . E tmiyenler . . . Kabu l 

edilmiştir. 
Mahmut Rasim Bey (Teki rdağ) 
Reis — Kabul edenler . . . E tmiyenler . . . Kabu l 

edilmiştir . 
Dr. Saim Bey (Manisa) 
Reis — Kabul edenler . . . E tmiyenler . . . Kabu l 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14, 15 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 
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edilmiştir. 
Tahir Bey (Manisa) 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-

edilmiştir. 
2 — Tahlisiye idaresi memurlarının askeri ve 

mülkî tekaüt kanunu ahkâmına tabi olmaları hak
kındaki kanun lâyihasının geri yerilmesine, dair 
Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSDİÖİNE 
11 -1 -1931 tarih ve 6/1051 numaralı tezkere 

ile takdim olunan Tahlisiye Umum Müdürlüğü ma
aşlı memurlarının 1683 numaralı askerî ve. mülkî 
tekaüt kanunu ahkâmına tabi olmaları hakkındaki 
kanun lâyihasının istirdadı, İktisat Vekâletinden 
rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulması ar-
zolunıır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 

4 — TAHLİFLER 

1 — Âzayi kiramdan üç zatın tahlifi 

Reis — Bu zevattan İsmail Hakkı Bey (Bolu) 
evvelce tahlif edilmiştir. Diğerleri yemin edecek
lerdir. 

[Dr. Saim Bey (Manisa), Mahmut Rasim Bey 
(Tekirdağ), Tahir Bey (Manisa) nnı tahlifleri ic
ra edildi.] 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Efendim, evrakı varidenin dördüncü nu
marasında Nafıa Vekâletinin haziran ve temmuz 
muvakkat bütçesine altı milyon lira tahsisat ilâ
vesine dair bir lâyiha vardır, müstaceldir. Akitten 
mütevellit bonoların tediyesi karşılığıdır. Ruzna-
meye alınarak tercihan müzakeresini rica ediyo
ruz. 

Reis — Bütçe Encümeni Reisinin teklifini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — SUALLER 

1 — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyin, Cenevre kon
feransında Heyeti Murahhasamızın aldığı intiba 
hakkında Hariciye Vekâletinden şifahî sual tak
riri 

Reis — Efendim; Hariciye Vekili Bey suale ce

vap vereceklerdir. 
Sual sahibi Sırrı Bey burada yoktur. Bunun 

için talik zarureti vardır. Geçen defa Vekil Bey 
yoktular. Bu sefer de sual sahibi yoktur. Sual sa
hibi ikinci celsede de bulunmazsa usulen sual sa-
kit olur. 

6 — MÜZAKERE EDİLEN MADELER 

1 — Nafıa Vekâleti 1931 senesi haziran ve tem 
muz ayları muvakkat bütçesine 6 000 000 liralık 
tahsisat ilâvesi hakkında 1/121 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Efendim; Bütçe Encümenince teklif ve 
Heyeti Âliyenizce tercihan müzakeresi kabul buy-
rulan kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir . 

30 mayıs 1931 tarih ve 1806 numaralı ka 
nuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 30 mayıs 1931 tarih ve 1806 nu 
maralı kanunun birinci maddesine merbut (A) 
cetveline Nafıa Vekâleti için dahil bulunan 
4 452 140 liraya zamimeten hususî mukaveleleri 
mucibince demiryolları inşaatının haziran ve tem
muz 1931 ayları zarfında tediyesi lâzım gelen tak
sitler karşılığı olmak üzere daha 6 000 000 lira 

buttur. 
39 numaralı matbua zaptın sonuna mer-

tahsisat ita kılınmıştır. İşbu lahsisat dahi 1931 ma
lî senesi bütçesinden mahsuj olunur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi işbu tahsisat hakkında dahi tatbik olunur. 

Reis -— Kabul edenler . . 
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . 
bul edilmiştir. 

Etmiyenler . . . Ka-

J haziran 1931 tari-

Etmiyenler . . . Ka-

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesiui tayini esmile re
yinize arzediyorum. 

2 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tram
vayları Türk Anonim Şirketine Evkaf Umum Mü
dürlüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesi hak-
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/h?«/rt 1/58 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası fi 1 

Reis — Efendim; Üsküdar - Kadıköy havalisi 
halk tramvaylarına ait olan lâyiha her nasılsa iki 
defa müzakereye tabi olacak maddeler arasına 
girmesi lâzım iken bir defa müzakereye tabi madde
ler meyanına girmiştir. Bunu aşağıya iki defa 
müzakere edilecek maddeler arasına alacağız. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane ) — Efendim; Üsküdar - Kadıköy ve ha
valisine ait tramvay haltından Evkafın hisse al
ması bir tahsisat kanunundan ibarettir. Binaen
aleyh tahsisat kanunları gibi müzakereye tabi tu
tulması iktiza eder. Biz burada esasını tesbit et
miyoruz. Belediyeye ait olan bu tramvay hisse se-
nedatrndan Evkafın yalnız 250 bin liralık hisse 
almasına dair bir tahsisat kanunudur. 

Reis — O halde şimdi müzakere ederiz. 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti-

yen var mı? 
Eteni B. (Samsun) — Efendim; Bütçe En

cümeninden sorarız ki; Üsküdar ve havalisine ait 
tramvayların imtiyazı Evkaf Umum Müdürlüğüne 
ait idi. Bunu belediyeye satmış, sattıktan sonra 
da tekrar ikinci bir mukavele yapmıştır. Bunun 
sebebi, evvelce bir bedel mukabilinde sattığı im
tiyazın bedelini almamış, bunun üzerine oraya iş
tirak etmiştir. 

iki defa yapılmış olan mukavelelerin mütem
mimi olmak üzere yeni bir mukavele yapılmış-
Bu mukavelâtı evveliye Millet Meclisinin bir emir 
ve mezuniyetine iktiran etmiş midir, etmemiş mi
dir? 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarını; pek ala biliyorsunuz ki, 
harbi umumiden evvel Evkaf idaresi Üsküdar ve 
havalisine ait bir tramvay yapılması için teşebbüs 
ediyor, Hükümetten imtiyazını alıyor, ve tesisa-
trnı yaptırmağa başlıyor. Başladıktan ve epeyce 
emek ve masraf sarfettikten sonra harbi umumi 
meydana çıkıyor, bunun üzerine tesisat 
meydanda kalıyor. Bir kısmı bozuluyor, bir kıs
mı çürüyecek bir hale geliyor. 

Nihayet harbi umumiden sonra şerait değiştiği 
için bu Üsküdar ve havalisine ait tramvayı ümra
na faydası olur mülâhazasile, şehremaneti evkaf
tan dört yüz seksen küsur bin lira bedel mukabi
linde satın aldı. Bu bedeli de muayyen taksitlerde 
ödemek şartile bir mukavele aktettik. Şehremane-
tinin evkaftan satın aldığı hem imtiyaz, hem de 
tramvaya ait olan tesisat ve malzemedir. Şehre
maneti bu hattı işler bir hale getirebilmek için ye
di yüz bin lira bir para sarfetti ve ayni zamanda 
bir de şirket teşkil etti. Şirket hakikatte belediye
ye ait bir şirkettir. Anonim olması ve şirket ismini 
takınması ticaret kanununun bazı ahkâmından is-

fl 1 35 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

tifade etmek içindir. Yoksa sermaye tamamen be
lediyenindir. Bu mesele Bütçe Encümenini, Meclisi 
Alinizi bir kanun mevzuu ol apak alâkadar etmez. 
Çünkü bu iş idarei nıahalliyelere ait belediyenin 
muhtar olduğu vazaif meyanındadır. Bunun isabet 
veya ademi isabetini cemiyeti belediye tayin ve 
tesbit eder. Cemiyeti belediye kabul etmiş, muka
veleler aktediimiş, iş kesbi katiyet etmiş. Belediye 
bu müessesenin inşaatını ve işletilmesini şirket 
haline getirdiği içindir ki borç kesbi muacceliyet 
etti. Eski mukaveledeki bir kayda göre evkafa ve
receği parayı muayyen taksitlerde değil, defaten 
vermek zarureti hasıl oldu. Halbuki belediye bu iş 
için bütçesinden ayırdığı parayı hattın işletilme
sine ve işler bir hale getirilmesine tamamen sarfet-
mi solduğundan mubayaa bedeline verecek parası 
kalmadı. Bu hattın tesisinde evkafın büyük isti
fadesi vardır. Evkafın en büyük alâkası İstanbul-
dadır. Üsküdar cihetinde de bir çok arsaları, em
lâki bu hat münasebetile kesbi kıymet ve ehhem-
miyet etti, dolayısile evkaf ta müstefit oldu. Bu 
hattı daha bir kaç şube ilâvesi ile, Kadıköy cihet
lerine ve diğer bazı semtlere temdit edebilmek 
için şehremaneti yeniden bazı tasavvurlarda bu
lundu. Evkaf idaresine vereceği taksitlere muka
bil şirketin hisse senedatından 250 bin liralık his
se almasını teklif etti. 

Evkaf buna muvafakat etti. Bunun şekil ve 
şeraitinin tayin ve tesbiti için işi Devlet Şurasına 
tevdi ettiler. Devlet Şurası bu işin muvafık oldu
ğuna karar verdi. 

Bu ihzarı bir karardır. Nihayet Evkaf bütçesi 
mülhak ve Heyeti Celileuiziıı tasdikinden geçen 
bir bütçe olduğundan, evkafın muayyen taksitler
le alacağına mukabil Üsküdar - Kısıklı ve havalisi 
Tramvay Şirketinden (250) bin liralık hisse sene
di alınmaktadır. İşin bu cihetine mezuniyet verebil
mek için icmalen arzettiğim tetkikatta bulunduk, 
ve böyle bir hisse almasında mahzur görmedik. 
İşin mahiyeti bundan ibarettir. Heyeti Celileniz 
nasıl tnesip buyurursa, öyle yapar. 

ismet B. (Çorum) — Bu kanunun bütçeye de-
recei tesiri nedir, buna mukabil bütçeye tahsisat 
konacak mıdır? Çünkü bu alacak evkaf bütçesine 
varidat olarak konmuştur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Lâyiha okun
duğu zaman görülüyor ki, bir taraftan tahsilat 
kaydedilecek, diğer taraftan hisse senedine muka
bil masraf kaydedilecektir. Lâyiha bu esasa göre 
tertip edilmiştir. 

Eetem B. (Samsun) — Efendim; istanbul 
tramvayları malûmu âliniz ikidir. Bi-s i imtiyazlı 
şirkete verilmiştir. Bu, Rumeli cihetinde işlemek
tedir. İkincisi de evkafa verilmiştir. Evkafta onu 
belediyeye devretmiştir. Üsküdar - Kısıklı Bağlar 
başı ve Haydarpaşada işlemektedir. Belediye bu 
hatta yedi yüz bin lira sarfetmiş, nıukassatan tedi
yesi lâzım gelen bedeli mubayaanın bir kısmını, 
zarar ettiği için verememiştir. Niçin zarar etmiştir 
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sualine karşı, encümen mazbatasında bir az izahat 
vardır. Orada deniliyor ki : kuvvei muharrike ola
rak kudreti elektr ikiye sarf edecektir, umumî elek
trik santıralmdan istifade edemiyor, bu cereyan 
Üsküdar tarafına geçmez, şirket bağlarbaşına bir 
fabrika yapmıştır. O fabrikada istihsal ettiği kud
reti elektrikiye ile arabaları tahrik etmektedir. 
Bu sebeple bir az da masraf yapmıştır. Varidatı 
bu masrafı, işletme masarifini koruyamamaktadır. 
Zaman zaman işitmekteyiz ki Haydarpaşaya mün
tehi olan bu tramvay hattı, Kadıköy istikametine 
doğru da temdit edilecekmiş. Bilmiyorum ki, şimdi 
masarifini koruyamıyan bir hat, Kadıköyüne tem
dit edildiği surette yeniden yeniye masarif yapa
cağına göre, masrafını koruyabilecek midir1? Bu, 
bir mevzudur. Eğer koruyacaksa yapılması çok 
eyi bir iştir. Hiç şüphe yok ki bunlar ümran eser
leridir. Fakat bendeniz şöyle anlıyorum ki; İstan
bul belediyesi bu işte muvaffakiyet vermiyecek 
noktalara doğru yürümektedir. O erci Istanbulun 
diğer cihetlerinde işlemekte olan imtiyazlı şirke
tin arabaları temini temettü etmektedir. 

Fakat, Kadıköy, Üsküdar, Bağlarbaşı, Kısıklı 
gibi nüfusu mütekâsif yerlerde otobüs rekabeti 
bundaki menfaati ihlâl ediyor. Esasen ötedenberi 
böyle, tramvay gibi pek süslü kelimelerle ifade et
tiğimiz ümran eserlerinin son devirlerde kıymetle
rinin azalmakta olduğunu anlıyoruz. Nerede kal-
di ki böyle otobüs rekabetinden azade olmıyacak 
yerlerde . . . . 

Nüfusu çok olan havalide tramvay arabaları te
mettü temin ediyor. Fakat nüfusu az olan yerlerde 
ise otobüslerin rekabetine uğrayor. İşte bu rekabetin 
tesiri altında şirket zarar etmekte ve hattı Kadıköy 
istikamtine doğru temdit ederse bu zararı telâfi ede
bileceği pek şüpheli bulunmaktadır. Zamanımız te-
rakkiyatı t'enniyedc teceddüdata, tekemmülâta doğru 
yürümektedir. Bu sebepledir ki biz elektrikli tram
vayların ümran eseri olmaktan uzaklaşmakta oldu
ğunu anlıyoruz. 

Binaenaleyh bu yolda daha ziyade para sarfe-
dilmesi doğru olmasa gerektir. Hassatan İstanbul 
Belediyesinin sıraya konulacak işleri de çoktur. 
Eğer Kadıköyüne kadar temdit yapacaksa hiç 
yapmasın, Haydarpaşada güzel vapurlar vardır. 
Otobüsler vardır. Bunlar kâfi gelmiyorsa İstanbul 
Belediyesi bir de otobüs servisi tesis etsin. Mevcut 
hattın işletilmesi artık olmuş bir şeydir. 

tkinci mesele; buraya tahsisat kanunu diye ge
tirilmiştir. Şimdi bendenizin Bütçe Encümeninden 
sorduğum sual şu idi ki : bu tahsisatı verirken bu 
imtiyaz meselesinin millet meclisine temas eden 
noktası olmuş mudur? yani harbi umumiden evvel 
bu hat Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi - ki o zama
nın Evkaf Nezareti - tarafından yapılıyordu. Har
bi umumî işleri durdurdu. Harbi umumiden sonra
ki tarihi de meydanda. 1341 tarihli mukavelename 
ile (492 970) lira bedel mukabilinde İstanbul Be
lediyesine devredilmiştir. Ondan sonra 31 ağustos 
1927 tarihli müzeyyel bir mukavalenam© ile 15 se

nede mukassatan tesviye edilmek gibi bir tarzı 
tesviyeye bağlanmıştır. Bendenizin sualim şu idi 
ki : bu tarzı tesviyeleri takip eden son bağlanma 
keyfiyeti, son itilâf, mukavelâtı evveliyeniıı maba
dıdır. Şimdi Millet Meclisinden tahsisat isteni
yor. O zaman bunlar belediyeye devredilirken, mu
kavele yapılırken o mukavale Millet Meclisinin e-
mir ve mezuniyetine iktiran etmiş midir? eğer et
memişse bu, Teşkilâtı Esasiyeye muhaliftir. Bunu 
Yapanları tecziye etmek lâzımdır. Eğer mukave-
lei evveliye Meclisin emir ve mezuniyetine iktiran 
etmemişse şimdi de iktiran ettirilmesin. 

Evkaf alacağını tahsil edememiş olmasından 
dolayı, takibat yapmak için, şöyle bir tariki itilâf 
temin edilmiştir. Evvelki itilâflar nasıl yapılmış
sa bu da öyle yapılır. Eğer bu kabul edilecek ise, 
Hükümetten rica ederiz ki, bu ümran eseridir di
yerek, bu hat üzerinde fazla ısrar edilmemesi lü
zumuna dair alâkadar makamata vesayada bulun
sun. Çünkü otobüsler bunlarla rekabet ederken bu 
tramvayların temini menafi edemiyeceği de teza
hür etmiştir. Bu gün benzinle müteharrik mo
tor vasıtaları her şeye teveffuk etmiştir. Bu asır
da, böyle maziye karışmış, kitaplar üzerinde kal
mağa mahkûm olan bu mevzu üzerinde ısrar ede
rek belediyenin fazla masarifini müeddi olmasın. 

Bütçe Encümeni Reisi Hesan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Efendim; bendeniz zannediyorum ki 
muhterem arkadaşımız Etem Beyefendi, imtiyaz
lar kanunundan zühul ederek mütaleada bulun
dular. Malûmu âlileri âmme hizmetlerine ait imti
yazların ne suretle ve ne şerait altında verileceği
ni tayin eden bir kanıtlı mevcuttur. Bu kanun bü
tün bu salâhiyeti İcra Heyetine vermiştir. Hatta 
o kadar geniş mikyasta vermiştir ki bazı vergi ve 
resim affını tazammun eden işleri de ihtiva eder. 
Vergi ve resimlerin affını tazammun eden salâhi
yetin İcra Vekilleri Heyetine verilmesine ait olan 
ahkâm teşkilâtı esasiye ile ne dereceye kadar ka
bili teliftir veya değildir meselesi doğrudan doğ
ruya ayrı bir mevzudur, teşkilâtı esasiye mevzu
udur. Bilhassa bu işte vergi ve resim affını tazam
mun eden bir vaziyet olmadığı ve mesele doğru
dan doğruya imtiyazın bir müesseseden diğer bir 
müesseseye devri olduğu için bu Hükümetçe yapı
labilecek işlerdendir. Meclisi Âliniz bu nevi mua
meleleri İcra Vekilleri Heyetine vermiştir. Amma 
bu muameleler Meclisi Âliye gelsin, bu başka bir 
fikirdir. O vakit imtiyazlar kanunu tadil edilir, o 
vakit bu nevi muameleler de Heyeti Celilenizin 
nazar ıtasvip ve tasdikine arzolunur. Fakat o ka
nun mevcut oldukça bu nevi muameleler Meclise 
gelmez, Meclisinize bu lâyihanın sevkedilmesinde-
ki sebep, Evkafın alacağı dört yüz küsur biıı lira
nın 250 bin lirasına mukabil hisse senedi almak 
istemesidir. Bunu bir taraftan bütçesine irat ve 
diğer taraftan da masraf kaydetmektir. 

Temas buyurdukları ikinci mesele ise, tram
vayların zararları meselesidir. Bunlardan artık 
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sarfınazar etmek lâzım gelir meselesi bendenizin 
daha evvelce de işaret ettiğim gibi - belediyeye ait 
vazaiften olduğu için encümenimizi alâkadar et
medi. Bu belediyeye taallûk eden bir meseledir. 
Bu işin halli doğrudan doğruya belediyeye ait 
hukuk ve vazaiftendir. Belediyeye; bu işi alma, 
zarara girersin! demenin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu takdir buyurursunuz. Hat zarar ediyor, 
hat kâr etmiyor, fakat İstanbul Valisi ve Belediye 
Reisi olan zatın encümende bilmünasebe verdiği 
izahat ve malûmata göre tasavvur ettikleri şubeler 
yaprhrsa, hat zarar etmiyecek, kâr yapacaktır ve 
kâr ettikten başka da Üsküdar cihetinin ümranını 
temin etmiş olacaktır. Elektrik meselesini de zaten 
nazarı dikkate almışlar ve hususî elektrik istima
linden sarfınazar ederek elektriği İstanbul Elekt
rik Şirketinden daha ucuz temin etmişlerdir. Bina
enaleyh lâyihanın şehremaneti hesabına kârlı veya 
zararlı olması cihetini biz tetkik etmedik. Çünkü 
doğrudan doğruya idarei maliyeye ait olan bir iş 
idi. Fakat Evkafın olacağı hisse senetlerine ait va
ziyeti tetkik ederken bu noktaya da temas etmiş 
olduk. Yoksa o cihetleri biz vazifemiz haricinde 
addederiz. 

Sonra bir eser mevcuttur. Bu eser o havalinin 
halkı için çok faydalıdır. Bunu yıkmak ve terket-
mekte fayda yoktur. Zatülhareke vesait her zaman, 
istenildiği anda ve dakikada bulunmaz. Mevcut 
olan bir eseri yok etmektense orada zatülhareke ve
saitle rakip olarak bunu mefluç bir hale getirecek 
derecede ücretleri tenkis etseler bile bu da halkın 
menfaatınadır. Bu menfaat için de olsa yine o mü
esseseyi yaşatmak zaruridir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; ben-
. deniz Meclisi Âlinin bizzat icra etmesi lâzım gelen 
vazaifi gösterir maddeyi okuyacağım: 

Madde 26 — Büyük Millet Meclisi, kavaninin 
vaz'ı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgası, Devletlerle 
mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilânı, mu
vazene! umumiye ve Devletin umum hesabı kat'î 
kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukât darbı, 
inhisar ve malî taahhüdü mütazammm mukavelât 
ve imtiyazatm tasdik ve feshi, umumî ve hususî 
af ilânı, cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat ve 
mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır 
olup kesbi kat'iyet etmiş olan idam hükümlerinin 
infazı gibi vazaifi bizzat kendi ifa eder. 

İmtiyaz kanunu zannederim bu kanundan ev
veldir. Bu kanuna mugayir hiç bir kanun cari 
olmaz. Eğer bu, inhisar ve malî taahhüdü müta
zammm bir mukavele ise Meclisten geçmesi lâzım
dır. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Reis Paşa Hazretleri; bir kelime ile arzı cevap 
edeyim. Bu mukavele esasen Devlet hesabına ta-
ahhüdatı maliyeyi mütazammm bir mukavele ol
madığından Meclise gelmeden yapılmıştır. Şimdi 
Evkaf hesabına iki yüz elli bin liralık hisse alın
ması mevzubahs olduğu için huzurunuza geliyor. 

Binaenaleyh teşkilâtı esasiyenim o maddesile ben
denizin arz ve izah eylediğim mevzu arasında hiç 
bir fark ve mübayenet yoktur. (Doğru sesleri ) . 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bendeni
zin mevzuum doğrudan doğruya kanunun birinci 
maddesinin şekli tahririne aittir. Malûmu âliniz 
her hangi bir mesele kanun manasını ihtiva ederse 
onun alacağı şekil ayrıca gösterilmiştir. Burada, 
belediye ile evkaf arasında bir imtiyaz, mukavele
namesinin devrinden ve bundan dolayı Evkaf tda-
resinin belediyeden şu kadar miktar matlubu 
olduğundan ve nihayet belediyenin bu imtiyaz sa
lâhiyetini diğer bir şirkete devrettiğinden, şundan 
ve bundan bahisler vardır ki, bunların yeri tama-
mile esbabı mucibe mazbatasıdrr. Eğer biz bunu 
birinci madde olarak kabul edersek, bunun mana
sı; Evkaf İdaresile belediye arasındaki mukave
lenameyi kanun gibi kabul etmektir. Bu muakve-
lelerin muhteviyatını bilmeden ve görmeden ka
nun mahiyetine sokmuş olacağız ki, doğru değil
dir. Saniyen; maddede görülen hesabatm yekûn
ları vardır. Bu yekûnun az veya çok olması ihtima
li vardır. Hatta teklif vuku bulduğu tarihten iti
baren bu güne kadar işliyen faizin de ilâvesi lâzım 
gelir. 

Binaenaleyh böyle şeyleri mevzubahs etmekten 
ise, bir Evkaf Umum Müdürlüğü vardır. Bu Evkaf 
Umum Müdürlüğü Üsküdar Tramvay Şirketinden 
250 bin liralık hisse senedi alabilmek için Mecli
sin müsaadesini istiyor ve bu bir neticedir. Esasen 
kanunlar da neticelerden ibarettir. Biz bu neticeyi 
çıkardıktan sonra bir madde ile hulâsa edebiliriz. 
Umum Müdürlüğün filân şirketten 250 bin liralık 
bir aksiyon almasına müsaade edilmiştir suretinde 
telhis edebiliriz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Efendim, İm şekle ait olan şeyde encü
men bir mahzur görmez, kısaca yazabiliriz. Bina
enaleyh madde encümene verilsin, kısaca yazalım. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi müzakere 
edilmektedir. Onun için lâyihanın hepsini encüme
ne tevdi ediyorum. 

3 — Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi haziran 
ve temmuz ayları hava bütçesine 341 000 liranın 
ilâvesi hakkında 1/113 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 

Evvelki kanuna rey vermiyen varsa lütfen rey
lerini versinler!. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
Maddelere geşilnıesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

fil 34 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Tayyare Cemiyeti tarafından Millî Müdafaa I 
Vekâletine teberru edilen mebaliğin sureti sar

fına dair kanun 
MADDE 1 — Tayyare Cemiyetinin hava kuv

vetleri işlerine sarf olunmak üzere Millî Müdafaa 
Vekâleti emrine vereceği mebaliğ bir taraftan va
ridat bütçesine irat kayit ve diğer taraftan Millî 
Müdafaa Vekâleti hava bütçesine tahsisat olarak 
ilâve olunur. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa Vekâleti 1931 
senesi haziran ve temmuz ayları hava bütçesi ma
sarifi için tefrik edilen tahsisata 341 000 liranın 
ilâvesine ve mezkûr mebaliğin hava bütçesindeki 
fasıl ve maddelere göre taksimine icra Vekilleri 
Heyetine mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 3 — B u kanun 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini ^esami ile 
reyinize arzediyorum. 

4 — Kütahya mebusluğuna intihap olunan Alâ-
attin ve Halil Beylerin mazbatalarının gönderildi
ğine dair 3/50 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim, iki defa müzakereye tabi 
maddelere geçmezden evvel Kütahya Mebusları 
hakkında Mazbataları Tekik Encümeninden gelen 
mazbata vardır, onları okuyalım. 

ihzari Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

M. Tetkik Encümeni 20 - VI - 1931 
Esas No: 3/50 
Mazbataları Tetkik Encümeni Reisliğine 

Kütahya dairei intihabiyesinden Uşak belediye 
Reisi Âlâattin ve Tavşanlı Belediye Reisi Halil 
Beylerin intihaplarına dair olup encümenimize ha
vale buyrulan mazbatalar tetkik edildi. 

intihap kanununun 17 inci maddesine nazaran 
belediye reisleri intihaptan iki ay evvel istifa etmiş 
olmadıkça bulundukları dairei intihabiyelerden me
bus intihap edilemiyeceklerinden intihabı vakiin 
muteber olmadığı bittetkik anlaşılmıştır. Büyük 
Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin 21 inci mad-

fl1 45 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

desine tevfikan yeniden intihap yapılmak üzere 
mazbataların reddine karar verildi. 

Reis M. M. Âza Âza 
Vasıf Rifat Hacim 

Mazbatlan Tetkik Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. Tetkik Encümeni 20 - VI - 1931 
Esas No: 3/50 

Yüksek Reisliğe 
Kütahya dairei intihabiyesinden mebus intihap 

olunan Uşak Belediye Reisi Âlâattin ve Tavşanlı 
Belediye Reisi Halil Beylerin ekseriyet kazandıkla
rına dair olan mazbataların reddi hakkındaki Talî 
Komisyon kararı encümenimiz heyeti Umumiy es in
ce bittetkik tasvip edilmiştir. 

Meclisi Âliye arzedilmek üzere takdim olunur. 
Reis 

Âza 
Afyon 

İzzet Ulvi 
Âza 

Baha Tali 
Âza 

// . Tahsin 
Âza 

Fazıl Ahmet 

Rs. V. 

Aziz 
Âza 

Rifat 
Âza 

A. Münir 
Âza 

K. Zaim 
Âza 

Hacim 

M. M. 
Tokat 

Süreyya 
Âza 
Bolu 

Şükrü 
Âza 

Mustafa 
Âza 

M.^ Sabri 
Âza 

Kâ. 
Balıkesir 
Muzaffer 

Âza 

Rifat 
Âza 
Vasıf 
Âza 

Hasan Raşit 
Âza 

Reis — Efendim; bu belediye reisleri iki ay 
evvel istifa etmeden mebus intihap edildiklerinden 
dolayı encümen bunların intihabını reddediyor. 0-
kunan mazbata budur, reyinize arzediyorum. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; Encü
men tarafından yapılan mazbatanın esbabı muci-
besi kanuna nazaran gayet doğrudur. Fakat ; bir 
iioktayi Heyeti Umumiy eniz huzurunda mevzubahs 
etmeyi yine kanun noktasından faydalı görüyo
rum . 

Bilmem kaç sene evvel - zannederim sekiz do
kuz sene evvel - neşretmiş olduğunuz bir kanun
da, belediye reislerinin şu veya bu tesiratta bu
lunmalarının önüne geçmek için mutlaka intiha
ptan iki ay evvel istifa etmeleri kay dini koyduk. Es
babı mucibe güzel, fakat arkadaşlar soruyorum size 

Ondan sonra bir intihap kanunu tadilâtı yaptık. O 
intihap kanununda ahvali müstacelede müddetleri 
tenkis ettik. O derece tenkis ettik ki zannederim inti
hap emrinin verilmesi ile intihap muamelâtının ta
mam olması arasında mecmuan iki ay bile geçmi
yor. O halde, bu gün Türkiyede belediye reisliği 
yapan her zat için mebus olmak hakkı şu sarahati 
kanuniyeye göre sakıt olmuş demektir. Esbabı mu
cibe bu noktadan nazarı dikkate alınmak lâzım ge
lir Çünkü intihap emrile intihap muamelesinin 
hitamı arasında iki ay müddet yoktur. Aceba en
cümen bu noktalan nazarı dikkate alarak ayrıca 
bir- karar ve mütaleada bulunuyor mu? lütfen izah 
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buyursunlar. 

Mazbataları Tetkik Encümeni namına Aziz B. 
(Erzurum) — Efendim; encümen bu ihtimalâtı 
nazarı dikkate almıştır. 

İntihabı mebusan hakkındaki kanunun bazı 
mevaddını muaddil olan 30 nisan 339 tarih ve 320 
numaralı kanun bunu tasrih etmiştir. Muallimin 
müstesna olmak üzere merkezden mansup bilûmum 
memurin ile müftüler, hükkâm ve müddei umu
miler ve belediye reisleri müntehibi sani intihabı
na mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş olma
dıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu 
dairei intihabiyeden mebus intihap olunamıyacak-
ları . . . mezkûrdur. Mevzubahs belediye reisleri 
intihaba mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş de
ğillerdir. 

Binaenaleyh şikâyete hakları yoktur. 
Reis — Efendim, zatı âliniz kanunun tadilini 

teklif edersiniz. Encümen mazbatasını reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanuna rey vermiyen varsa lütfen reylerini 
versinler. Âra istihsali hitam bulmuştur. 

30 mayıs 1931 tarih ve 1806 numaralı kanuna 
müzeyyel kanuna (195) zat rey vermiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (195) reyle kabul edil
miştir. 

5 — 1/33 numaralı arazi vergisi kanunu lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

Arazi vergisi kanunu lâyihasının birinci müza
keresine geçiyoruz. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Hükümet bize bir 
arazi, bir de bina vergisi hakkında iki kanun lâ
yihası teklif etti. Bendeniz görüyorum ki, gerek 
arazi vergisi hakkındaki teklif edilen kanunun, 
gerekse bina iratları hakkında teklif edilen kanu
nun hini tanziminde bu günkü ruh değil, eski 
devrin hukukî tesirleri yaşamıştır ve biz bu tesir
den kendimizi kurtarmaksızın bu iki lâyihai kanu 
niyeyi tedvin etmişizdir. Arkadaşlar, biliyorsunuz 
ki eskiden bizde bir arazi, bir de emlâk vardı. A-
razi dediğimiz gayri menkul kısım, arazi kanunu 
ahkâmına, emlâk dediğimiz kısım da mecelle ile 
emlâki sırfeye ve diğer bir takım kanunlar ahkâ
mına tabi tutuluyordu. Bunların tasarruf şekli var
dı. Birinde mal sahibi, diğerinde kiracı vaziye-
tindedir. İntikalinde, irsinde, ferağında her iki
si de ayrı ayrı ahkâma, biri birinden ayrı şekil
lere tabi tutulmakta idi. Arazi vergisi, emlâk 
vergisi diye ikiye ayrılmıştı. Araziden üşür alın
ması ve diğerinin de vergiye tabi tutulması bu 
vergilere ait kanunun ikiye ayrılmasını icap et
tirecek bir sebep olabilirdi. Fakat bu gün Türk 

fi 1 33 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kanunu medenisinin kabulünden sonra artık böy
le bir ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü kanunu mede
ni ancak bir gayri menkul tanır. Arazi, emlâk diye 
biri birinden ayrı iki gayri menkul tanımaz. Biz
de kanunlarımızı tedvin ederken daima, cumhuri
yetin ilmî esaslar dahilinde tanzim ettiği ana ka
nunların ruhlarından hiç bir zaman ayrılamayız. 
Arazi vergisi hakkındaki bu lâyiha, bundan 75 
sene evvel vazedilmiş kıymet esası üzerinden ver
gi alınmasını icap ettiren bir kanundur. Halbuki 
bu gün bu vaziyetin devamı için bir zaruret mev
cut değildir. Bunu nazarı dikkate alarak bina 
iratları kanunile arazi vergisi kanununun tevhit 
etmek çok mümkün ve hem de çok zarurî bir key
fiyettir. Kanunun bir olarak tanıdığı bu gayri 
menkullerin ve türk kanunu medenisinin hu
kuku âmmeye müteallik gayri menkul mükellefi
yetleri diye isimlendirdiği verginin birisi arazi, 
diğeri ise bina iratları vergisi diye ayrılması doğru 
olamaz. Bunu böyle yaparsak gereke tahakku-
hatta ve gerek tahsilatta çok büyük müşkülâta 
uğrıyacağız. Çünkü bu ayrılık tahakkukatta büt
çe kanun lâyihasının varidata taallûk eden fasıl
larından ayrı ayrı cetveller yapmak mecburiyeti 
hasıl olacaktır. 

Ve her şey daima ayrı olarak devam edecektir. 
Halbuki gayri menkul vergisi namı altında bir ka
nun kabul ettiğimiz takdirde bu ayrılılkların hiç 
birisi kalmıyacaktır. Belki denilebilir ki birinde 
irat, diğerinde sermaye üzerinden vergi alınan iki 
kanunu birleştirmeğe imkân yoktur. Esasen ben
deniz sermaye üzerinden vergiye tabi tutulmasının 
kabulü taraftarı değilim, netekim Hükümette ara
zi vergisinin tasvibine sebep olarak arazinin ya
zılması keyfiyetini ayrıca esbabı mucibesinde zik
rediyor, Bütçe Encümeni mazbatasında, iradı gay
ri safî üzerinden vergi almamızı her mütemed-
din milletler arasında üçüncü merhale olarak ad
dediyor. Belki memleketimizde arazi için bir tah
rir yapılmadığından emlâk için yapılan tahrir, 
iradı gayri safî için kâfi bir vaziyet olamaz. Halbu
ki iratlar vergisi kanununda iradı gayri safilerini 
veya safilerini takdir etmek mümkün olmıyan 
emlâk kıymetinin % 10 unu o mülkün gayri safî 
iradı olarak takdir edileceğine dair ahkâm var
dır. Tahrir yapılmıyan yerlerde de müşkülât yok
tur. 331 senesindeki kıymetinin (6) misli olmak 
üzere bu esası burada da temin etmek mümkün
dür. Binaenaleyh her iki kanunu birleştirerek bir 
kanun yapar, arazinin ve binanın irat üzerinden 
vergi nisbetlerini tayin edersek, gerek mükellefi 
ve gerekse bunları tahmin ve takdir eden komis
yonların teşkilâtına ait ahkâmı birleştirmek gayet 
mümkündür ve zaten çok yerlerde mütevazin bir 
keyfiyettir. Bu vergiler ayrıldıkça köylünün, tar
lası için takdir edilen kıymet ve iradın fazlalı
ğından bahsile vereceği bir istida ile bu arazi kıy
metinin tadili için üç kişiden mürekkep ayrı bir 
komisyon, ebniyesi için dört kişiden mürekkep 
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ayrı bir komisyon teşkili lâzım gelecektir. Yani bir 
muamelede köylüyü iki muameleye tabi tutmak 
demektir. Her iki kanunun takip ettiği gaye, bir 
olduğuna göre birbirlerile pek alâ birleştirilebilir, 
ve elimizde yüzlerce maddeyi havi iki kanun ye
rine 40, 50 maddelik bir kanun elde edilmiş olabi-
bilir. Bu kanunlar birleştirilerek bir kanun haline 
getirilecek olursa, bir vatandaş veya her hangi 
bir memur ayrı ayrı iki kanunun tetkikile değil, bir 
kanunun tetkikile meşgul olacaklar ve iş suhulet 
kesbedecektir. İtiraz edeceğiz, istinaf edeceğiz, 
temyiz edeceğiz; usul nedir, mülk sahiplerinin hak
kı nedir, komisyonların vazifeleri nedir? Bütün 
bunları ayrı ayrı yapmaktansa hepsini bir kanuna 
toplamak daha amelî olur. Bunun için bendeniz bu 
kanunun encümene iadesini ve arazi ve bina iradı 
vergisi kanunile tevhit edilerek Meclisi Âliye ar-
zedilmesini teklif ediyorum. Bunun için de bir tak
rir takdim ettim. 

Maliye Vekili Mustafa AbdülhalikB. (Çankı
rı) — Kanunun tanziminde muhterem arkadaşımızın 
beyan buyurduğu gibi eski ruh amil olmuş değil
dir. Esbabı mueibemiz okunacak olursa görülür ki 
esasen gideceğimiz yol, iradı safî üzerinedir. Ara
zide buna gitmek imkânı yoktu. Buyurdukları, 
itirazlar komisyonlar, istinaflar ve saire de esasen 
encümenler tevhit edilmiştir. Bu iki vergi bütçele
rimizde evvelce beraberdi. Bir fasılda gösteriliyor
du. Bunları ayrı ayrı mı, yoksa mümtezicen mi - ge
rek istatistik noktai nazarından ve gerek arazinin ne 
olduğunu bilmek noktai nazarından - göstermek doğ
rudur!... 

Eğer bunu doğrudan doğruya iradı safî üze
rine almak imkânı olsaydı bu gün behemehal ona 
iptina edecek bir kanun lâyihası takdim etmiş ola
caktık. Biz zaruretimizi arzettik. îradı safî üze
rinden ittihaz etmek imkânını bulamadık.. Bu iş 
encümenlerde de uzun uzadıya tetkik edildi. Ve 
onlar da iradı safî üzerinden yapmak çok eyidir 
dediler. Fakat bunlar da imkânını bulamadılar. 
İmkânını bulamadığımız içindir ki, bu kanun lâ
yihasını takdim ettik, onun içindir ki bu kanun 
tatbik noktai nazarından bendeniz ayrı olmasın
da daha suhulet görüyorum. Esasen köylü mü
sakkafat ile mükellef değildir. Yalnız arazi ka
nunu ile mükelleftir. Alır ve bunu okur. Esasen 
o kadar karışık olmadığı için anlar, vereceği 
vergiyi tamamen bilir. Bunun Heyeti Celile tevhi
dini arzu ederse çalışır ve tevhit ederiz. Fakat 
bir fayda göremediğimiz için, kanunları ayrı ayrı 
müzakere etmek daha faydalıdır kanaatindeyim. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Efendim; Sait Bey arkadaşımızın fikirleri hakika
ten güzeldir. Bütün vergi esaslarımızı doğru gös
termek hakikaten programımızdır. Mevcut kanun
ları tetkik, malî bir ıslah ve tekâmül takip eder
ken arazi meselesini dahi eyice tetkik ettik. Haki
katen emlâk nizamnamesi arazi ile emlâk vergisine 
matrah olarak kıymeti gösteriyordu. Bilâhare, I 

bina vergisi gayri safî irat esası üzerinden bir 
derece daha ıslah edilmiş bir vaziyettedir. Bu 
gün bina vergisinin gayri safî iradını az çok irada 
tahvil etmek için bir adım atılmıştır. Fakat' mat
rahları kıymet olan bu gayri menkuller birleştiği 
halde neden diğeri ayrı olsun? Birisinin mat
rahı kıymet, diğerinki irat olsun. 

Her halde bu vaziyet doğru değildir. Fakat 
böyle umumî görünüşe göre mütalea yapılabilir. 
Bina iratlarını bu günkü irat şekline götürmek 
için vazolunan kaideler birer birer tetkik olunur
sa görülür ki, bina vergisinin dahi matrahı hak-
kile irat esasına dağru gidememiştir, öyle oldu
ğu halde şehirlerde tayin edilen iradı gayri safi
ler bir takım karaine istinat etmektedir. Bu ka-
rain de arz ve talebin şekli istimalinin temin et
tiği kıymettir. Bu karain köylerde bulunmadığı 
için müsakkafın gayri safî iradı, kıymetinden 
yüzde onu olarak elde edilir. Yani, böyle bir ta
rik ile tekrar kıymet esasına rücu etmiş oluyoruz. 
Müsakkafata vaziyet böyledir. Araziye kelince: 
Orada iradı tayin için istimal edeceğimiz vesait 
ve vesaik bundan daha muğlaktır. İradını ta
yin edeceğimiz arazi, üzerinde her sene vereceği 
hasılatı tahakkuk ettirmek için istimal edeceği
miz vesait ve şerait, mükellefi, hesaplı, kitaplı, 
ahlâklı, terbiyeli, cemiyetin emirlerine tamamile 
muti mükemmel bir muhitte kabili tatbik olabilir, 
Yani gideceğimiz yol karain yoludur. Karine ile 
irat tayin ediyoruz. Bu mümkün olmıyan yerler
de doğrudan doğruya kıymete gidiyoruz ve kıy
metin yüzde onu iradı safidir. Hakikatte bir cüm
le ilâve etmiş oluyoruz, lâkin matrah yine kıy
mettir. 

Arazide ise hasılatı karaile dahi tayin müm
kün değildir. Bu günkü vaziyet budur. İmkân
sızlık bundan tevellüt etmektedir. Yani ne bina
nın hakikî iradı ve ne de arazinin iradını hakikî 
bir surette tayin edebilmek için vesaitimiz yok
tur. Araziden irat aramak için karain vesaiti ol
madığı zaman kıymet takdir edeceğiz. Binaen
aleyh kıymet üzerinden matrah bulacağız ki yine 
kıymet üzerine vergi tayin edilecek demektir. Bu 
adimülimkândır. • 

Lâ yiha bazı muafiyetleri ihtiva etmek suretile; 
mümkün olduğu kadar gelirli olan araziden vergi 
almak esasını takip etmiştir. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

•Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( 6ü-
müşane) — Efendim; arazi vergisinin dahi ha
kikî irat esasına istinat etmesi yolundaki muhte
rem arkadaşımızın mütaleası çok kıymetlidir. Fa
kat bu bir gayedir. 

Malûmu âlinizdir ki vergide esas prensibimiz, 
vergiyi imkân dahilinde hakikî kazanç esasına is
tinat ettirmektir. Takdir buyurulur ki;, imkân 
dahilinde cümlesi ile, günün şeraitine uygun olup 
olmadığını tetkik ve tayin etmek zaruretindeyiz. 
Fakat bu gün için kıymet üzerinden vergi almak, 
yarın için öbür gün için bu arzu edilen şerait ta-
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hakkuk ettikten sonra hakikî irada doğru gitmek 
ten bizi hiç bir zaman menedemez. 

Hakikî irada doğru gitmekten bizi hiç bir zaman 
menedemiyecektir. Türkiye saha itibarile 700 bin ki
lometrelik bir arazi ifade ediyor. Bu arazinin inkısam 
ettiği dört yüz küsur kazadan senelerce uğraşıldığı 
halde yalnız on iki kazasının basit usul ile tahriri 
yapılabilmiştir ve o tahrirden çıkan şikâyetler, sı
zıltılar Heyeti Celilenizin malûmudur. Diğer kaza
larda henüz hiç bir tahrir mevcut değildir. Yalnız 
tahrir tecrübe kanununun tatbikatı ile uğraşılıyor. 
Bu tatbikatın vereceği netayice göre bu tecrübe ka
nunu belki memlekete tamamen teşkil edilecek veya 
edilmiyecektir. Şimdiki halde Hükümet, tecrübe 
mahiyetinde olduğu isminden de anlaşılan kanunun 
tecrübe ve tatbikatile meşguldür. Kanunu medenî 
gayri menkullerde bir fark aramamıştır. Kanunu 
medeninin gayri menkule ait ahkâmının tamamen 
tatbikini bu günden düşünüyorsak o halde bütün 
Türkiyede kadastro muamelesinin ikmal edildiği
ni, tapu sicillâtının o esasa göre sabit kıymetler ol
mak üzere tesbit olunduğunu kabul ve yine kanunu 
medeninin diğer maddelerile devlete ve gayri men
kule mutasarrıf olanlara tahmil edilen mesuliyeti 
bu günden tekabül etmiş bir vaziyete mi geçiyoruz ? 
Zannederim ki kadastro yapılmadan, kanunu mede
ninin tarif ettiği tapu sicillâtı - ki kadastro esasını 
müstenittir - tesis edilmeden doğrudan doğruya 
kanunu medeninin tam ve kâmil olarak arzusunu 
yerine getirmek gayri mümkündür. Binaenaleyh 
biz bu vergi mevzuu üzerindeyiz. Arazinin binada 
olduğu gibi tahriri yapılarak her tarlanın vasatî 
olarak vereceği iradı tayin etmek, şehirlere ait olan 
binların iradını tayin etmek kadar kolay değildir. 

12 senedenberi çalışıldığı halde - ki bir kısmı da 
harbi umumiden evvel yazılmış - yalnız belediye 
hudutları dahilindeki müsakkafatın bile tahriri he
nüz hitam bulmamıştır. 

Eğer iradı gayri safiyi tayin esasını araziye de 
teşmil edersek ne kadar büyük bir muamelenin kar
şısında kaldığımız birden anlaşılır ve bunun ne ka
dar zamanda yapılacağı da kolaylıkla takdir edilir. 
îşte bu imkânsızlıktır ki, bu gün için bizi arazi ver
gisinde bu suretle harekete mecbur etmiştir. Vakıa 
bu usul arzu ve gayelerimizi tamamen tatmin edecek 
ekmel bir şekilde değildir. Belki mutavassıt bir şe
kildedir. Fakat başka da çare yoktur. Binaenaleyh 
kanunun ayrı bulunması lâzım ve zaruridir. Bu za
ruretle tanzim edilen lâyiha, eskiden mevcut olan 
şekil ve şeraite ve bilhassa mükelleflerin hukuk ve 
menfaatlerine daha çok uygundur. Bunları tabiî 
maddelerde göreceksiniz. 

Binaenaleyh heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakerenin kâfi görülerek maddelere geçilmesini 
rica ediyorum. 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Arazi ve bina iratları kanunlarının birleştirile

rek bir kanun halinde Meclisi Âliye verilmek üze

re encümene iadesini teklif eylerim efendim. 
20 - VI -1931 

Kayseri 
Sait Azmi 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın!.. Almıyanlar . . . Takrir Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın!.. Kabul etmiyenler ; . * Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuryeti hududu 

dahilinde bulunan umum arazi bu kanun mucibince 
kıymetleri üzerinden arazi vergisine tabidir. 

Üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmi-
matından madut olmryan arsalar da araziden ma-
duttur. 

Etrafı çevrilmiş olsun olmasın ticaret ve san'at 
işlerinde kullanılmak üzere müstakillen kiralanan 
arsalar iratlı ve bunlardan gayrisi iratsız arsa ad
dolunur. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Bina mütemmi-
matı nedir? Zapta girse faydalı olur zannediyo
rum. tzah edilsin. 

Reis — Kimden soruyorsunuz? 
Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Bütçe Encüme

ninden. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Bina mütemmimatı ahır, samanlık, avlu, 
bahçe ve evin sair müştemilâtıdır. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Bunlar binaya 
dahildir. 

Hasan Fehmi B. — Hayır, dahil değildir. Aşağı
daki maddelerde tasrih edilmiştir. 

Rüştü B. (Bursa) — Evlerin civarındaki zira
at edilen bahçeler dahil midir? 

Reis — Aşağıdaki maddelerde gelecektir. 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-

im B. (Konya) — Maddenin sonundaki (yollardan 
gayrisi) yerine (bu suretle kullanılmıyan arsalar) 
denecektir. 

Reis — Bu yolda tashih edilmiştir efendim. 
ismail Hakkı B. ( Bolu ) — Hususî ormanlar, 

yaylaklar ve kışlaklar müphem bırakılmıştır. Bu 
cihetleri lütfen izah ettirler. 

Maliye Vekil Muütafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Bu gün ar;;/i vergisine tabi olan ormanlar 
eskiden öşre tabidi. Hususî ormanlardan da tama-
mile arazi gibi vergi alınacaktır. 

ismail Hakkı B. (Bolu) — Ormanların mahsu
lâtından, bir de arazisinden olmak üzere ayrı ayrı 
mı vergi alın ıçaktır? Sonra üçüncü maddenin (F) 
fıkrasında y ı ı i tesis edilen oramnlar yirmi sene 
müddetle vergiden muaf kalınmıştır. Bu cihet doğ
rudur. Fa kal bunu koru ormanları hakkında da 
tatbik etmek istersek musip olmaz. Çünkü koru 
ormanları ancak elli sene sonra mahsul verebilir. 
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Bu noktaların izahını rica ederim. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Ormanların araziden farklı olmadığını arzettim. 
Biz ormanları doğrudan doğruya arazi itibar edi
yoruz. Bittabi bu suretle ormanlar da bu kanunun 
çerçevesi dahiline giriyor. Arazinin kıymetinden 
ne vergi almıyorsa ormanlardan da onu alacağız. 

ismail Hakkı B. (Bolu ) — Koru ormanları 
hakkındaki muafiyete ne buyuruyorsunuz? 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Muafiyet sonra gelecektir. Aşağıdaki maddelerde 
zikrolunmuştur. 

ismail Hakkı B. ( Bolu ) — Pek alâ efendim; 
bir de ormanlardan çıkacak mahsulâttan alınacak 
vergi var. Bu suretle iki defa vergi alınmıyor mu? 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
O tamamile kanun haricindedir. Doğrudan doğru
ya hususî ormanlardan alınacak vergi başkadır, 
mirî ormanlardan alınacak vergi de yine başka
dır. 

ismail Hakkı B. ( Bolu ) — Bendeniz hususî 
ormanları soruyorum. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Arazide olduğu gibi hem yerinden, hem de mah
sulâtından vergi alınmak şartı bakidir. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorunı. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
(fclfe!/- i • , - • 

İstisnalar 
MADDE 2 — Aşağıda yazılı arazi vergiden 

muaftır: 
A) Devlete ve mülhak veya hususî bütçelerle 

idare edilen teşekküllere ve belediyelere ve umu
mun menfaatine hizmet eden cemiyetlere ait olup 
mücerret kazanç maksadile tesis edilmiş olmıyan 
ve icar edilmiyen ziraatın ıslah ve inkişafına ma
tuf numune fidanlıkları, meyvalıklar, numune tar
la ve çiftlikleri, spor sahaları, umuma mahsus 
meccani parklar, çocuklara mahsus bahçeler ve 
oynama mahalleri. 

B) Devlete ve mahallî idarelere veya belediye
lere ait her nevi yollar caddeler, sokaklar, mey
dan ve pazar yerleri, köylerin manevî şahsiyetine 
ait harman yerleri. 

C) Ziraate elverişli olmadığı gibi sair suretle 
de istife edilmiyen taşlık, bataklık ve fundalık 
arazi. 

D) Hususî kanunlar veya mukavelenamelerle 
muafiyeti kabul edilmiş veya edilecek olan arazi 
ve arsalar. 

Kanunî salâhiyetlerini istimal ederek hükümet 
tarafından tasarrufu menedilen arazi ve arsaların 
vergisi memnuiyetin devamı müddetince alınmaz. 
Memnuiyetin zeriyat mevsimine tesadüfü halinde 
vergi muafiyeti o senenin tamamına şamil olur. 

Kâzım B. (Konya) — istisnalar meyanında 
köylerin şahsiyeti maneviyesine ait olan harman 
yerleri vardır. Malûmu âlinizdir ki şehir ve ka
sabalar civarında da böyle harman yerleri vardır. 
Belediye kanunu mucibince bunlar belediyere ter

kedilmiştir. Burada bunların istisnaiyetleri tas
rih edilmezse vergiye tabi olmaları lâzım gelir. 

Binaenaleyh buraya "şehir ve kasabalar civa
rındaki belediyelere ait harman yerleri de müstes
nadır,, demeliyiz. 

Şükrü B. (Bolu) — Köylerin meraları tasrih 
edilmemiştir. Binaenaleyh burada meralar vergiye 
tabi gibi bir vaziyet hasıl oluyor. 

| Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) — Orman 
yerleri maddede dahildir. Belediyelere ait kay-
dinin, belediyelere ait orman yerleri de girebilir. 
Meralara gelince: köylerin şahsiyeti hükmiyesine 
aitmeralar zaten müstesnadır. Şahıslara ait olan 
meralar bittabi vergiye tabidir. 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim; esasen bir şahsa 
ait mera büyük çiftliklerde olabilir. Bunla*' tabiî 
vergiye tabidir. Ancak köyün şahsiyeti hükmiye
sine, umumî menfaatine ait meralar vardır. Bu 
meralar esasen vergiye tabi değildir. Fakat istis
nalar sayıldığı zaman meralar zikredilmezse onla
rın vergiye tabi olacağı gibi bir iltibas olacaktır. 
Bendenizin maksadım hususî meralar değil, me-
nafii umumiyeye hadim olan meraların da bu is
tisnalar meyanına kaydedilmesidir. Bunu teküf 
ediyorum. 

Reis — Tahrirî bir teklif yapınız 
Sait Azmi B. (Kayseri) — Efendim; Kâzım Be

yin, şehir ve kasabalarda da bulunan harman 
yerlerinin Şükrü Beyin menafii umumiyeye ha
dim meraların vergiden istisnası hakkındaki tek
liflerini tamamlıyacak bazı şeyler vardır. Malû
mu âlinizdir ki köy kanununda köylerde şahsiyeti 
maneviyelerine ait olmak üzere kabul edilen şeyler 
yalnız meralar değildir. Baltalıklarda da vardır. 
Köy kanununun 11 inci maddesi mucibince köy
lünün mecburî işleri meyanına konulan meydan
lıklar vardır. Yine o maddenin sekizinci fıkra
sında ; orman vüeude getirmek için köylüyü mec
bur eden ahkâm vardır. Bu ahkâm bunları köy
lerin orta mali addetmiştir. 

Binaenaleyh mirada köylerin şahsiyeti manevi
lerine ait olan orta mallan» kaydini korsak, arka
daşlarımızın maksatları hasıl olur. Bir de (D) fık
rasında u kanunî salâhiyetlerini istimal ederek 
Hükümet tarafından tasarrufu menedilen arazi ve 
arsaların vergisi memnuiyetin devamı müddetince 
alınmaz" deniliyor. Bu çok güzel, olmuştur. Fakat 
şehirlerde belediyeler tarafından buna mümasil bir 
çok muameleler yapılıyor. Ezcümle yangın yerle
rinde ve buna mümasil yerlerde şehrin haritasını 
yapacağız, bunlar tevzi edilecek diye eshabının 
bunlardan intifa etmesi menediliyor. Binaenaleyh 
buraya belediyelerin de şu suretle istifadeyi men-
ettikleri yerlerden de vergi alınmıyacağı kaydının 
ilâvesini rica ederim. 

Reis — Tahriri teklif yapınız. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Köylünün şah

siyeti maneviyesine ait olan meydanlıklar ve saire 
maddede mutlak olarak zikredilmiş olduğundan 
evleviyetle bu muafiyete dahildir. Yayla ve me-
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rai ar ise esasen vergiye tabi tutulmadığı için bura
da zikrine lüzum görülmemiştir. Ademi zikrinden 
maksat vergi almak değildir, tahsisen yazılması 
icap ederse yazılır. Yalnız köylü şahsiyeti mane-
viyesine ait yayla ve meraları bazan köylüler kira
ya verirler ve bunu köyün umumî işlerine sarfe-
derler. Köyün kiraya verilmiş olan mera ve tarla
ları müstesna olmak üzere köylünün şahsiyeti ma-
neviyesine ait olan yayla ve meralardan vergi al
mak hiç bir vakit hatırımızdan geçmedi. İcap eder
se tasrih edebiliriz. Fakat kanunun metni bunu 
temin eder. Bu istisnaiyata umumî meydanlar ve 
yollarda dahildir. Muvakkat bir zaman için tasar
ruftan veya intifadan menedilen arsa ve arazilere 
ait hüküm ise belediyenin menettiği yangın yerle
rine de şamildir. Çünkü belediye bu memnuiyeti 
bir kanuna istinaden yapacaktır. Memnuiyet ka
nunî olarak teessüs edince o memnuiyet devam et
tiği müddetçe o arsalardan bittabi vergi alınmaz. 
Madamki belediyede bu memnuiyeti bir kanuna 
istinaden yapmıştır, Hükümet menettiği zaman 
vergi alınmaz, belediye menederse vergi alınır gi
bi bir mülâhaza varit olamaz. Men kararını ister 
belediye alsın, ister Devletin her hangi bir dairesi 
alsın, o memnuiyet devam ettikçe ondan vergi 
alınmaz ve madde o maksatla yapılmıtşr. Binaen
aleyh zannediyorum ki arkadaşlarımın arzuları 
hasıl olmuştur. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Bu maddenin «A» 
fıkrasında, gerek Hükümetin ve gerek Maliye En
cümeninin tekliflerinde "mahallî idarelere" tabiri 
mevcut olduğu halde Encümeni Âlinizce kaldırıl
mış. Bu; bunlara ait ahkâmı refetmek için mi, yok
sa iC hususî bütçelerle idare edilen" kaydin de 
bunlarda dahil olduğu için mi? 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
İster zate ait olsun ister idarei mahalliyeye ait ol
sun, umumî hizmetlere tahsis edilmiye, sırf irat 
maksadile istimal edilen yerlerden vergi almak 
esastır. Bu prensibi muhafaza içindir ki, maksat; 
âmme hizmetlerine tahsis edilen yerlerden ister-
belediyeye, ister idarei mahalliyeye, ister Devlete 
ait olsun vergi almamaktır. 

Reis — Efendim; madde hakkında verilen 
1 a kri rl er okunacaktır : 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen arzettiğim sebepten dolayı ikinci mad

denin (B) fıkrasına pazar yerleri kelimesinden 
sonra ( belediye ) kelimesinin ilâvesini arz ve tek
lif eylerim efendim. 

Konya 
Kâzım 

RİYASETE 
(B)fıkrasınrn nihayetine ( ve meralar ) kelime

sinin ilâvesini teklif ederim. 
Bolu 

Şükrü 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İstisnalar meyanına "köylerin orta mallarının,, 

ilâvesini teklif eylerim. 
Kay seı-i 

Sait Azmi 
Reis — Üç takrir vardır efendim ; evvelâ Kâ

zını Beyin takririni reye arzedeceğinı. 
İsmet B. ( Çorum ) — Efendim; belediyeye ait 

harman yerlerini belediyeler icar ediyorsa vergiye 
tabidir. Etmiyorsa vergiye tabi değildir. Binaena
leyh bunun maddeye dercine lüzum yoktur. Diğer
leri de böyledir. 

Kâzım B. ( Konya ) — Tasrihi lâzımdır. 
( Umumun menfaatine aittir sesleri ) . 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim; İsmet Beyefendi, çok güzel izah ettiler. 
bizde ayni mütaleadayız. Kiraya verilen arazi 
irat getiriyor demektir, bundan vergi almak e-
sastır. Amme hizmetine tahsis edilen araziden de 
vergi almamak esastır. 

Reis — Efendim; Encümen ayrıca ilâveye lü
zum görmiyor. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Esasen dahil oldu
ğu için lüzum görmiyor. 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı itibare 
alınmamıştır. 

Şükrü Beyin takriri için de encümen ayni mü-
taleayı serdediyor. Bu takriri de reye. arzediyo
rum. Nazarı itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Kiraya veril
memek şartile kabul edilebilir. 

Reis — Efendim; takrirde kira ve saire mev-
zubahs değildir. Mutlak bir takrirdir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Kiraya verilmemek şartile nazarı itibare alı
nır. Kiraya verilenden vergi alınır. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Efendim, 
Bütçe Encümeni Reisi Beyefendinin ifade ettik
lerine göre, kanunun şu maddesine hâkim olan 
ruh, amme hizmet ve menafime terk ve tahsis 
edilen yerlerden ister pazar, ister mera,ister sair 
namlarla tevsim edilen mahaller olsun, ister Dev
lete, ister mülhak idarelere, ister belediyelere, is
ter idarei mahalliyelere, ait olsun, vergi ahnmıya-
caktır. Takdim edilen takrirlerin de istihdaf et
tiği gaye budur. 

Binaenaleyh, takrirlerin heyeti unıuıniyesinin 
Bütçe Encümenine havale edilerek maddenin me
tin itibari 1 e eyi yazılıp yazılmadığı bir defa daha 
tetkik edilmek ve bu takrirlere göre islâh olunmak 
eyi olur kanaatindeyim. Takrirlerin encümene ve
rilmesini reye koymanızı rica ederim. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Efendim, takririme en
cümen de iştirak ediyor, köylerin manevî şahsiye
tine aittir. 

ismet B. (Çorum) — Efendim, hususî eşhas ta
rafından tasarruf edilen, intifa edilen mer'alar 
vergiye tabidir. Bir de umumî mer'alar vardır ki: 
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bunları bir köy ve yahut bir kaç köy müştereken | 
tasarruf ederler. Bunlar tabiatile eşhas tarafın- i 
dan hususî olarak tasarruf edilemez. Böyle mer'aları 
ya bir köy müstakillen ve yahut bir kaç 
köy müştereken tasarruf ederler. Bunlar 
esasen vergi haricindedir. Çünkü umumun menfa
atine aittir. Kanunda da tabir böyledir. Böyle 
umuma ait olan mer'alar, kimse tarafından tasar
ruf edilemiyen meralardır ve bunlar da vergi ha
ricidir. Maahaza tavzih için maddeye dercedilebilir. 

Reis — Şükrü Bey, mer'alar kelimesini ilâve 
edelim diyorlar. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, encümene alalım. Heyeti Celile müsaade 
buyurursa nazarı dikkate alınmadan encümene ala
lım. 

Reis — Efendim, encümen Meclisin noktai na
zarını öğrenmek ve nazarı dikkate alındığım gör
mek istiyorsa reye arzedelim, ondan sonra encüme
ne verelim. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
reye konmadan encümene alalim. 

Reis — O halde bu maddeyi, yine (B) fıkra
sını yeniden tetkik edilmek için takrirlerle birlik
te encümene iade ediyoruz. 

Muvakkat muafiyetler 
MADDE 3 — Aşağıda yazılı arazi bu kanunla 

tayin olunan müddetler zarfında vergiden muaf
tır : j 

A) Meniden vücude getirilecek bağlar, güllük
ler ( altı sene müddetle ) 

B) Yeniden vücude getirilecek meyvalıklar ve 
incir bahçeleri ( sekiz sene müddetle ) 

C) Aşılama suretile vücude getirilecek zeytin
likler ( on sene müddetle ) 

Ç) Yeniden vücude getirilecek zeytinlikler (on 
iki sene müddetle ) 

D) Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen 
arazi ( üç sene müddetle-) 

E) Hususî kanunlarına ve usullerine göre ye
niden ziraate elverişli bir hale getirilen arazi (üç 
sene müddetle ) 

F) Hususî kanunlarına göre yeniden vücude ge
tirilen ormanlar ( yirmi sene müddetle ) dutluklar 
( on sene müddetle ) 

Reşit B. ( Gaziantep ) — Efendim, maddede 
yeniden vücuda getirilecek bağlar, meyvalıklar, 
incirlikler, zeytinlikler vergiden istisna edilmiştir. 
Bu çok iyi, yalnız bir şeyi unutulmuş zannediyo-
lar ve fındıklar!.. Beyefendi; Şam fıstığı diyoruz. 
rum. (Fıstık, fındık değil mi sesleri). Evet fıstık-
Halbuki esasen bu Türk fıstığıdır. Zannediyorum 
ki Beyefendiler Avrupadan dahile para getiren en-
birinci mahsul fıstık ve fındıktır. Her ikisi de ma
alesef üçüncü maddeye dahil edilememiştir. Bunun 
için bir takrir takdim edeceğim. Zannediyorum ki 
encümen de muvafakat eder. İsterse (B), isterse 

(C) ve (Ç) fıkrasına ithal edilmesini rica ediyorum. 
Ahmet îhsan B. (Ordu) — Efendim, Reşit Be

yefendinin bahsettiği mevzu etrafına geleceğim. 
Değirmendereli olduğum için fındık üzerinde te
vakkuf edeceğim, fındık iyi bilirsiniz ki on sene
de idrak eder bir mahsuldür. Meyva meyanma da
hil değildir ve meyvalar içersine giremez. Fındık 
arzettiğim gibi on senede yetişir ve ondan sonra 
artık bir aile mahsulü haline gelir. Kimsenin on 
sene beklemeğe tahammülü olmadığından benim 
bulunduğum yerde fındıkçılığı bıraktılar. Onun 
için bunun da vergiden istisnası lâzımdır. 

Yalnız fendik, maddenin (C) fıkrasına giremez, 
zira o fıkra aşılama zeytinliklere aittir. Fındık ise, 
aşılama değildir. Meyvalıklara ait olan (A) fık
rasına da girmez. Çünkü fındık, meyva değildir 
ve sekiz sene müddet de fındık için azdır. Ayrı bir 
fıkra olması lâzımdır. Bir takrir takdim edeceğim, 
kabulünü rica ederim. 

Esat B. ( Rize ) — 3 üncü maddenin (B) fi İc
rasında yeniden vücude getirilecek meyvalıklar 
ve incir bahçeleri diye bir şey vardır. Bu meyanda 
fındık dahil mi dir? sarahat yoktur. Encümenden 
soruyorum. Eğer dahil değilse Karadeniz sa
hilinde Ordu, Trabzon, Rize ve Giresunun 
başlıca mahsulü fındık, portakal ve man-
dalinadir. Malûmu âliniz bn mahsuller her se
ne olmıyor. Bazı sene oluyor, bazı sene tesiratı ha-
vaiyeden dolayı olmıyor. Bazı feyizli senelerde ise, 
harice ihraç, edilmediğinden halk istifade edemiyor. 
Bunun için, bu maddeye fındık, portakal ve man
dal in kelimelerinin de ilâvesini rica ediyorum. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Paşa ; 
bunlar hasılı tahsildir. Müsaade ederseniz arze-
deyim: Biz meyvalıklar tabirinde fındık, portakal 
ve sairenin dahil olduğunu farzettik ve böyle 
olduğunu kabul ettik. Meyva bahçeleri deyince 
buna fındık, portakal, gibi mahsuller dahil de
ğildir şeklini kabul etmedik ve böyle anlamadık. 
Hususile müstesnaların nihayetinde bir fıkra var
dır. Hususî kanunlarla muafiyeti kabul edilenler 
diyoruz. Arkadaşlarım hatırlar ki, limon, porta
kal, fındık ve saire için ayrı kanun yapridı. On
lara muafiyet ve meccanen fındıklık tevziini kabul 
eden kanun vardır. Tadadı şekilde tasrih edil
mesini istiyorlarsa bunun ilâvesinde de bir mani 
yoktur. Biz dahil farzettik. 

Rüştü B. (Bursa) — Maddenin «D» fıkrasın
da Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân edi
len muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen 
arazi üç sene müddetle vergiden müstesnadır, kay
dı vardır. Bendeniz teklif ediyorum ki bu; altı 

I sene müddetle hatta on sene müddetle olsun. Mem
leketimize gelmek istiyen binlerce Türk vatandaş
larımız vardır. Kendilerine verilecek olan böyle 
bir faydayı tabiî memnuniyetle karşılıyacaklardır. 
Ben muhacirim, buraya geldikten sonra kendimi 
ancak on sene hatta on beş sene sonra toplaya-
bildim. Bir muhacir için hicret ettiği yerde üç 

I senede kendini toplaması imkânsızdır. 
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Reis — Esasen teklifler encümence de kabul 

olunuyor. Onun için takrirleri okuyalım. Hangi 
fıkraya ilâve edilecekse oraya ilâve edelim. 

Halil B. (îzmir) — Efendim, tanzim edilen 
maddeye göre kanun 1 haziran 1981 tarihinde 
mevkii meriyete girecektir. 

Muafiyetler bu tarihten başlıyacaktır. Halbuki 
ondan bir sene evvel yapılmış bir çok bahçeler var
dır. Onlara da ayni suretle masraf edilmiştir. 
Halbuki ıııeyva devrine henüz girmedikleri halde 
bir sene evvel yapılmıştır diye vergi muafiyetin
den istifade edemiyeceklerdir. Binaenaleyh bir se
ne evvel ihdas edilmiş olan bahçelerin de ıııeyva 
verem iyeeeği nazarı iti hare alınarak bunların da 
istifade ettirilmesi lâzımdır. Kanunun bu maddesi 
bu şekilde kaldıkça maksadı kanuna da, adalete 
de muvafık olmıyacaktır. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — Bu
rada görülen meyva bahçeleri eğer hususî kanun
lara tabi ise o kanunlara göre muamele yapılır. 
Hususî hükümlere tabi değilse o vakit bir takdir 
meselesi zuhur edecektir. Bir sene evvel mi, iki se
ne evvel mi, beş sene, yedi sene evvel mi ihdas 
edilmiştir? Memurlar ihtilâfa düşecektir. Kanu
nun maksadı yeniden vücuda getirilecek olanların 
muafiyetidir. Bunlar için de ihdas ve tesislerinden 
evvel beyanname verilecektir. Bu muafiyeti evvel
ce ihdas edilmiş olanlara teşmil etmek ve işi tak
dire bırakmak ve bir çok yanlışlıklara mahal ver
mek doğru olmasa gerektir. 

Halil B. (îzmir) — Bendeniz zannediyorum ki 
encümen ve Hükümet muafiyet müddetlerini tayin 
ederken bahçelerin, bağların mahsul verecek müd
detlerini hseap etmiştir. Zeytin on senede, incir şu 
kadar senede ilâh . . . meyva vermeğe başlar. Bi
naenaleyh bunları bu müddetler ile vergiden muaf 
tutmuştur. 

Binaenaleyh bendeniz zannediyorum ki müş
külât yoktur. Bir sene evvel veya iki sene evvel 
dikilmiş olanların dikildiği seneyi tahinin ve ta
yin etmek güç değildir. Bunları muafiyetten hariç 
tutmak, kanunun neşrinden meselâ bir sene sonra 
dikilenleri muafiyete mazhar etmek zannederim ki 
adalete ve ruhu kanuna mugayirdir. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — E-
fendim, kanun neşredildikten sonra muteberdir. 
Ondan evvel dikilmiş fidanların dikildiği seneyi 
tayin için mahsul vereceği seneyi beklemek ve bu
nun için de daima kontrol etmek lâzımdır. Bunun 
ne kadar müşkül olduğu meydandadır. Bu defa 
muafiyet kabul edilirken bir takım prensipler ko
nulmuştur. Şu kadar ne bekliyeceğiz. Kanunun 
neşrinden evvel yapılmış olan bahçeleri muaf tu
tabilmek için ya arzettiğim gibi daimî kontrol a 
tabi tutmak veya memurların takdirine bırakmak 
lâzımdır. Bu da katiyen doğru değildir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu mu
afiyet teşvik içindir, bunlar niçin muaftır 1.. Çün
kü arazim vardır; üzerinde fidan dikeceğim, sene

lerce bekliyeceğim, bir çok emekler sarfedeceğim. 
Buna mukabil şu olacak, bu olacak. Nihayet ver
giden muaf olacağım. Halil Beyefendinin söyledi
ği gibi bir sene evvel kendiliğinden teşebbüs ede
rek fidanlık tesis etmiş kimsenin, bu kanundan 
istifade etmemesini bendeniz kanunun vaz'ına sa
ik olan ruhu teşvike mugayir görüyorum. 

Buna karşı Abdülhalik Beyefendi buyururyor-
lar ki, bu takdirde tayin ve tesbitte müşkülât ola
caktır. 

Halbuki bir fidanlığın kaç senelik olduğu, bağ
cıların bileceği bir şeydir. Maaınai'ih bir yemiş fi
danının, bir zeytin ağacının, bir portakal ve saire 
ağacının kaç senelik fidan ve kaç senelik aşılı 
olduğunu tayin hususunda maliye memurlarının 
rençberin aleyhine hareket edeceklerini kabul et
sek bile memlekette bir sene evvelden ağaç diken 
vatandaşlarla bu sene bu kanunun neşrinden son
ra ağaç dikecek vatandaşlar arasında kanunda 
bir fark gözetmemek iktiza eder. Bendeniz Abdül
halik Beyefendiden geçmiş senelerde bu şekilde 
fidanlık yapanların bu şart ile istifadelerinin na
zarı dikkate alınmasını rica ederini. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim; üç sene evvel, beş sene evvel bir bah
çe yapılırken hususî kanunlarda şu veya bu ah
kâm yoksa zaten yapılmış geçmiş bir iştir. Eğer 
bunlara da teşmil edersek bütün kayitlerimizi de
ğiştirmek lâzım gelir. Çünkü kayitler ona göre 
yapılmıştır. Bunu makabline teşmil edersek o 
vakit bunun içinden çıkamayız. Hiç olmazsa ver
gi kanunları tarihi neşrinden sonra muteber olsun. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, fındık 
bahçeleri için zannediyorum ki evvelce hususî ka
nunlarda üç beş senelik muafiyet müddeti vardı. 
Fıstık için muafiyet yoktur. Muafiyetin evvelce 
ihdas edilmiş bahçelere de teşmili meselesine ge
lince; bendeniz Maliye Vekilinin fikrine iştirak 
ederm. Çünkü bu kanun bu sene yapılacak olan bah
çeler içindir. Bu kanun neşrinden evvel yapıl
mış olan bahçelere de şamildir dersek o vakit 
sui istimale meydan vermiş oluruz. Çünkü bir 
bahçenin içinde faraza 200 ağaç var, bunların el
lisini geçen sene aşılamıştır. Seksenini bu sene 
aşılamıştır. Diğerlerini de belki daha evvel aşı
lamıştır. Bunları ayırt etmek imkânı yoktur ve 
bunun içinden çıkılmaz. Binaenaleyh bu muafi
yet kanununun neşrinden sonra yeni aşılanacak 
ağaçlara ait olmalıdır. 

Reis — Takrirleri okuyacağız. 

YÜKSEK RİYASETE 
Üçüncü maddedeki ( C) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim. 
(lazi Antep Ordu 

Reşit Şevket 
(O) Aşılama sııretile vüeude getirilecek zeytin

likler ve fıstıklıklar ile yeniden ihdas olunacak 
fındık bahçeleri ( on sene müddetle ) 
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YÜKSEK RİYASETE 

Üçüncü maddenin (Ç) fıkrasına aşağıdaki fık
ranın ilâvesini teklif ederim: -

Yeniden açılacak fındık bahçeleri ( on iki sene 
müddetle ) 

Ordu 
Şevket 

Reis — Bunu zaten encümen aynen kabul et
miştir. Bunu ilâve edeceğiz. 

YÜKSEK RİYASETE 
Üçüncü maddenin (B) fırasmdaki incir keli

mesinden sonra fındık, portakal ve mandalina ke
limelerinin de ilâvesile fıkranın tashihini teklif 
ve rica ederim efendim. 

Rize 
Esat 

Reis — Efendim; encümen bunu da kabul et
miştir. Bunu da ilâve edeceğiz. 

YÜKSEK RİYASETE 
3 üncü maddenin (B) fıkrasma "kestanelikle

rin,, de ithalini teklif ederim. 
Bursa 
Refik 

Reis — Efendim; encümen kestaneleri de ka
bul ediyor mu? 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Kabul ediyo
ruz. 

Beis — O halde bunu da ilâve edeceğiz. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Müsaade bu-

yurulur mu efendim? ( B) fıkrasında incir keli
mesinden sonra fındık, fıstık, limon, portakal, 
mandalina, kestane kelimeleri ilâve edilirse tak
rir veren arkadaşların maksatları temin edilmiş 
olur. Yalnız bu fıkrada muafiyet müddeti sekiz 
senedir. Arkadaşlarımız ise bazı meyvalar için on 
sene muafiyet teklif ediyorlar. Biz bu sekiz sene 
müddeti, hepsi için kâfi görüyoruz ve tekliflere bu 
suretle muvafakat ediyoruz. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Buraya bade
min de ilâvesini rica ediyorum. 

Beis — Takririniz yoktur. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — O halde bade

min kabahati nedir? 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Memlekete muhacir getirmek için 3 üncü mad

denin (D) fıkrasındaki üç senenin altı sene olma
sını teklif ederim efendim. 

Bursa Mebusu 
Rüştü 

Beis — Muhacirler hakkındaki bu takriri de 
eğer Encümen teklif suretile kabul ediyorsa reye 
koymağa hacet yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Effendim, bu 
takrir iskân kanununda mevcut olan bir madde ile 
tearuz teşkil ettiği için o maddenin tadili lâzım 

gelecektir. Bu takrir, o madde tadil edilmedikçe 
kabul edilemez. 

Büstü B. (Bursa) — O halde o maddenin tadi
li cihetine gidilmek için bu hükmün buradan kal
dırılması lâzımdır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — O, hu
susî bir kanundur. Bu hüküm burada mevcut ol
makla beraber o kanunun tadili her zaman müm
kündür. 

Reis — O halde bu takriri, iskân kanunu ile te
aruz teşkil ettiği için, reye koymıyacağım. 

Rüştü B. (Bursa) — Takririmi geri alıyorum 
efendim. 

Reis — Bir takrir daha vardır. Badem kelime
sinin ilâvesini teklif ediyorlar. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Kabul ediyo
ruz. 

Reis — (badem) kelimesinin ilâvesi teklifine 
Encümen de iştirak edioyr. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Muvakkat muafiyetlere ait 3 üncü maddenin 

(A), (B), (C) fıkralarında tadat olunan mevada 
şamil olmak üzere atideki fıkranın ilâvesini teklif 
eylerim: 

«İşbu kanunun neşri tarihinden evvel vücuda 
getirilen (A), (B), (C), fıkralarındaki tesisat da
hi mezkûr fıkralardaki tarihi tesislerinden itibaren 
müddetleri ikmal edinciye kadar vergiden muaftır. 

Kayseri Mebusu 
A. Tevfik 

Reis — Refik Şevket Beyin de bu mealde bir 
takriri vardır. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Efendim; maddeyi, Encümenin kabul ettiği ilâ
ve tekliflerine göre tanzim edilmek üzere encü
mene vereceğiz. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendim, ben
deniz de Bütçe Encümeninize dahil arkadaşlarınız-
danım. Fakat buradaki sözlerim şahsım namına-
dır. 

(B) fıkrası encümeninizde mevzubahs, tedvin 
ve tahrir edilirken hakim olan zihniyet şu idi: 
yeniden vücuda getirilecek meyvalıklar ve diğer 
bahçelerin muafiyeti tezekkür edilirken bizzat En
cümen Reisi Hasan Fehmi Beyefendi, çok varit 
ve musip bir mütalea olarak dediler ki, memleke
timizde muz yetişmemekte idi. Akdenizin cenup 
sahilleri buna müsaittir. Buralarda bir, iki senedir 
bu hususta teşebbüsatta bulunulmuştur. Muz yü
zünden vatan haricine bir çok paralarımız gitmek
tedir. Hem giden paranın muhafazası, hem muzun 
beşer sıhhati üzerinde yaptığı naf i tesir dolayısile ne
fis bir meyva olması noktasından bunun da mad
dede tasrihini istediler. Bizzat bendeniz itiraz et
tim ve dedim ki ; lüzum yoktur. Çünkü meyvalar 
ve meyvalıklar sözü kâfidir ve muza da şamildir. 
Şimdi Meclisi Âliniz bunu kâfi görmedi, olabilir. 
Fındık, fıstık, limon, portakal, mandalina 
ve saire gibi kuru ve yaş meyva unvanı al-
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tında cem ve telfik edilebilecek bir çok isimleri 
tasrih eden takrirlere temayül buyurdu. 

Halbuki, tasrih şekline gidersek tasrihi isteni
len ve tasrih edilecek meyvalardan belki yüz mis
li daha fazla Türk camiasının ve beşeriyetin tanı
dığı meyva vardır. Beyler; mademki böyle umu
mî bir tabirde dahil olabilecek isimler tasrih olu
nuyor, tasrih edilmiyenlerin vergiye tabi olacağı 
gibi bir mana çıkabilir. Ya hepsini tasrih ve tadat 
lâzımdır, yahut bu tadadın ihtirazî olmayıp vu-
kuî olduğunu bu kürsüden söylemek icabeder. Ta 
ki vergi kanununun ruhu, bunu tatbika memur 
olan insanlar tarafından kolayca anlaşılabilsin. 
Bendeniz bu maksadı izah etmek ve zapta geçir
mek için kürsüye geldim. Badem ve emsali demek 
kifayet etmez, Meclisi Âlinin maksadı: kuru ve 
yaş meyva fidanlıklarının vergisini affetmek oldu
ğu için madde fıkrasına yeniden vücuda getirile
cek meyvalıklar yerine kuru ve yaş meyvalıklar 
demek kâfidir. Tadat istiyen takrirlerin bendeniz 
nazarı dikkate alınmaması kanaatindeyim. 

Reis — Esasen takrirler Meclisin reyine arze-
dilmemiştir. Yalnız encümen muvafakatini bildir
miştir. Şimdi Süreyya Bey de bir teklif yapıyor. 
Encümen de Süreyya Beyin takririne iştirak edi
yor. 

ismail Hakkı B. (Bolu) — Kuru nıeyvalık, yaş 
meyvalık tabirleri doğru değildir. 

ismet B. (Çorum) — Efendim, Bütçe Encü
meni Reisi Hasan Fehmi Bey biraderimizin de izah 
ettiği veçhile encümenler, meyvalık tabir ve mef
humunun bilûmum meyvalara şamil olduğu fikrile 
meyvaları ayrı ayrı zikir ve tadada lüzum görme
miş, meyvalıklar tabirile iktifa etmiştir. Eğer 
her meyvayı ayrı ayrı zikretmek icap ederse iş 
uzayacaktır, zira bir çok meyvalar vardır. Bun
ları bu suretle ayrı ayrı zikir ve maddeye dercet-
mektense, bütün meyvalara şamil olmak üzere 
meyvalık fidanları tabirinin kullanılması daha 
doğru olur. Sonra kanunda sekiz sene müddet 
vardır. Halbuki takrirlerde 8 - 1 0 sene mevcut
tur. Encümenin müddeti ile takrirlerin müddeti 
arasında fark yok gibidir. Binaenaleyh Maliye 
Encümeni arzettiğim şekle muvafakat ediyor. 

Haydar B. (Konya) — Efendim; bu muafiye
tin istihdaf ettiği gaye noktasından, güçlükle vü-
cude gelen meyva fidanlıklarına, bahçelerine ait 
olması lâzım gelir, yoksa bir iki sene zarfında ko
laylıkla meyva verecek fidanlıkların muafiyetten 
hariç tutulması lâzımdır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Tasrih ediniz, 
hangi meyva? 

Haydar B. (Konya) — Meselâ; çilek... 
Çilek meyva değil midir ve binaenaleyh çilek de 

muaf mı olmak lâzım gelir? bu bir. İkinci dutluk
lar ... Dut, mey vasi için değil, yaprağı içindir. Yap
rağından istifade için muafiyet bahşediliyor. Bi
naenaleyh yalnız meyva tabirini kullanmak dutların 
muafiyetten mahrum kalmasını icap ettirdiği gibi, 
diğer taraftan çilek ve emsali gibi meyvalarm da 

maddeye dahil olmasını icap ettirir. Binaenaleyh 
maddei kanuniyenin sarahatle tedvinini rica ediyo
rum. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Efendim; yine fın
dık bahsine avdet edeceğim. Fındık, bizim mem
leketin mühim bir ihracatıdır. Hamburg, fındığın 
ticaret merkezidir. Oerek karadeniz sahilinin, ge
rek son üç sene zarfında Değirmen Derenin fın
dıkları Avrupaya sevkedilmeğe başlanmıştır. Çün
kü şimdiye kadar yaş olarak îstanbula gönderili
yor ve orada meze olarak sarfediliyordu. Şimdi 
Avrupaya senede yalnız benim oturduğum yerden 
on bin çuval fındık sevkolunmaktadır. Fındık 
on iki seneden aşağı mahsul vermez. Fındık bir 
serveti milliyedir. Bunun yetişmesi için lâzım o-
lan seneyi vermeli. Sene üzerinde o kadar hasis
liğe lüzum yok. Fındık yetiştirecek adam her za
man etrafına bakacak, dolaşacak, domuzların ye
mesinden koruyacak bu kadar zahmet çektiği hal
de ancak 8 sene sonra dalın tepesinde bir iki fın
dık tanesi görecek, on sene sonra evine bir parça 
fındık götürebilecek ve ancak on iki sene sonra 
istediği mahsulü alabilecektir. Müsaadeyi vermez
sek doğru olmaz. Fındık bir serveti milliyedir. 
Bunun yetişmesini temin edersek memlekete kuv
vetli para gelir. Yaş meyva başkadır, bu, başka
dır. Fındık 10 - 12 seneye muhtaçtır. 

Reis — Efendim, iki teklif vardır: birisi mey
vaları isimleri itibarile ayrı ayrı yazmayıp umu
mî bir tabirle fıkrayi tanzim etmek, diğeri de mey
vaları isimler tasrih ve tadat suretle fıkraya der-
cetmek, Encümen meyva tabirinin bütün meyva
lara şamil olduğunu ifade ediyor. Bu ciheti ev
velâ reyinize arzedeciğm. Ona göre işi halledelim. 
Encümenin teklif ettiği veçhile umumî tabir ile ikti
fa edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın, et-
miyenler. . . Umumî tabir ile iktifa edilmesi kabul 
olunmuştur. Bir de bazı meyvalarm senelerinin 
fazla olması teklif olunuyor. Meselâ fındıklar için 
on sene. Bu ayrı bir tekliftir. Bu teklifi ayrı ola
rak nazarı dikkatinize arzediyorum. Fındık
lar için on sene müddeti nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın. Almıyanlar . . . On sene müddet na
zarı dikkate alınmıştır. Binaenaleyh fındık için 
on sene muafiyet nazarı dikkate alınmıştır. Bunu 
encümen aynen kabul ederse derhal maddeyi reye 
arzedeyim. Aynen kabul etmezse encümene vere
lim. 

Naci. Pş. (Cebelibereket) — Müddet için bir 
kaç kelime arzedeceğim. 

Reis — Madde hakkında müzakere bitmiştir. 
Kanunun ikinci müzakeresi esnasında bir takrir 
verirsiniz ve teklifinizi yaparsınız. 

B. Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne) — Heyeti Celilenin bu kararına göre, C fık
rasının «yeniden vücude getirilecek fındıklıklar 
ve aşlama suret ile., ilâ» suretinde maksadı temin 
edecektir. 

Reis — Efendim, C fıkrası bu şekilde tadil e-
dilmiştir. Maddeyi bu muaddel şeklile kabul eden-
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ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü maddenin A, B, C, Ç, 
E, F fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade 
için arazinin mezkûr maddede yazılı cihetlere tah
sis edilmiş olduğunun alâkadar varidat idaresine 
senesi içinde beyanname ile bildirilmesi meşrut
tur. 

Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere 
tahsis edildiği seneyi takip eden malî seneden baş
lar. Senesi içinde beyanname verilmezse muafiyet, 
beyannamenin verildiği malî senevyi takip eden se
neden muteber olur. Bu takdirde beyannamenin 
verildiği malî senenin nihayetine kadar geçen müd
detlere ait muafiyet hakkı sükut eder. 

Muafiyetleri hitam bulan arazi de muafiyetin 
hitamını takip eden malî seneden itibaren mükellef 
tutulur. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, demin arka
daşların bazılarının söyledikleri gibi burada da 
kanunun hakkı ile tatbik edilemiyeceği, yani kü
çük memurların elinde sui istimal edileceği mese
lesinin hatıra gelmemesi imkânsızdır. Çünkü mu
afiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis 
edildiği seneyi takip eden malî seneden başlıya-
caktır. O halde meyva fidanlıklarına tahsis edil
diğini kim tayin edecektir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Beyanname tayin edecektir. 

Hamdi B. (Yozgat) — Pek alâ, beyanname ve
rilecektir. Fakat beyanname tahsis edilen sene
den itibaren mi, yoksa üç sene sonra mı verildi? 
bunu kim tayin edecektir. Bunun için bir kayit 
yoktur. Meselâ iki sene sonra verilmiş ise bir se
ne muaf tutulacak, diğer seneden vergi alınacak
tır. Tayin küçük memurlara verileceğinden dola
yı hakkile tatbik göreceği şüphelidir. 

Binaenaleyh, beyanname verilinciye kadar ge
çen müddetin muafiyeti sakıt olacağı kaydinin tay
yini teklif ediyorum. Madam ki muafiyet verilmiş
tir, ne zaman beyanname verilirse verilsin, evve
line de raci olmalıdır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bir iba
renin tashihini rica edeceğim. Maddenin son fık
rasında bir zafı telif vardır. Deniyor k i : «muafi
yetleri hitam bulan arazide muafiyetin hitamını 
takip eden malî seneden itibaren mükellef tutu
lur». Bu «mükellef tutulur» j tabiri «vergiye tabi 
tutlur» şeklinde tashih edilmjelidir. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Encümen de bu fikre istirakj eder. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Hamdi Beyefendi; Hiç rialûmat verilmeden 
madamki muaftır, daima ıhuaf olsun, diyorlar. 
İfadenin tarzından bunu anlıyorum. Beyanname 
üç sene sonra, dört sene sonjra, verilmiş ise bu üç 
dört seneyi de muaf kılmaniızı soyuyorlar. Malû
mu âliniz doğrudan doğruya bir takım vacibata 
riayet etmekle mükellefiz. | Hükümetin de, mü
kellefin de bir takım vacib^tı vardır. Mükellef 

bir beyanname verecek ve gelecek seneden itiba
ren kendisinden vergi alınmıyacaktır. Nitekim 
vergiye tabi olması da muafiyetin bittiği seneden 
itibaren sene başında başlar. 

Vergiler daima sene başından sonra tahakkuk 
eder. Sene içinde muamele yapıyoruz, gerek leh, 
gerek aleyhte muamele aynidir. Mükellef için 
Hükümete haber vermek zaruridir. Vermediği 
zamanda vergiyi affedelim dersek o zaman kanu
na kimse riayet etmez. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Hamdi Beyefendinin 
teklifine iştirak ederek biraz tavzihi için aklımca 
kendimi köylünün ağacını diktiği fidanlığın ya
nında görüyorum. Köylü filân yerde tarlasını 
beş dönüm kestane dikti. Dikti mi hemen memur 
gelecek, muafiyet muamelesini yapacak ve köy
lünün fidanları muafiyetten istifade edecek. Bilâ
kis Hamdi Beyin teklifi veçhile iki sene sonra üç 
sene sonra da kanundan istifadesi lâzım gelecektir. 

Zaten kanun bazı fidanlar için on, bazıları için 
sekiz ve bazıları içinde on iki sene olmak üzere 
bazı muafiyet müddetleri bahşediyor ki bunlardan 
maksat imari teşvik etmektir. Halbuki beyanname ve
rilmediği takdirde geçen müddetlere ait muafiyet 
hakkı sukut eder. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — 
Demin Heyeti Umumiyeye arzedilen Halil Be

yefendi ve Refik Şevket Beyefendinin takriri ile bu 
teklif aynidir. Eğer beyanname zamanında ve-
rilmemişse bittabi muafiyet sakit olur. Her hal
de Hükümeti haberdar etmek şarttır ve bu kendi 
istifadeleri iktizasındandır. 8 sene, 10 sene isti
fade edecektir. Yalnız haber verecektir. Haber 
verdiği tarihten itibaren vergi alınmıyacaktır. 

Hamdi B. ( Yozgat ) — Efendim; teklifimin 
Halil Beyefendinin teklifi ile katiyen alâkası yok
tur. Halil Beyefendinin teklifi bu kanunun neş
rinden evvel yapılan fidanlıklar da fuafiyetten 
istifade etsin, yolundadır ki, bu kabul edilmedi. 
Bendenizin teklifim ise; fidanlık bu kanunun neş
rinden sonra ihdas edilmiş, fakat bir sene, iki se
ne, köylü beyanname vermemiş, ondan sonra 
vermiş, bu halde muafiyet yine sakit olmasın. 

Müddeti zarfında beyanname vermemişse bu 
muafiyet hakkı sakit oluyor, deniliyor. Fidanlık 
tesis eden bir adam ben falan yere geçen sene bir fi
danlık tesis ettim diye bir beyanname verirse, bu
nu geçen sene tesis ettiği ne ile anlaşılacaktır. 
Tabiî bu zatın sözile anlaşılamıyacaktır. Ancak tet
kik neticesinde anlaşılacaktır. Bunu tetkik eden 
adamın, sen üç sene evvel bunu tesis etmişsin, 
binaenaleyh muafiyet hakkın sakit olmuştur, de
mesi ihtimali pek ağleptir. 

thsan B. (Bayazrt) — Böyle keyfe bırakılarak 
kanun yapılmaz! 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının « Bu tak

dirde» diye başlıyan son kısmının tayyini arz ve 
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teklif eylerim. 

Yozgat 
A. Hamdı 

Reis — Efendim; takriri nazarı itibare alan
lar . . . Almıyanlar . . takrir nazarı itibare alın
mamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Her hangi bir köy veya kasaba 
veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir 
mıntakasının mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yan
gın, muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi 
fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derece
sinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü ida
rî tahkikatla sabit olanların o seneye ait vergileri 
Maliye Vekâletinin müsaadesile kısmen veya tama
men terkin edilir. îcar edilmiş veya mahsulâtı si
gortalanmış araziye ait vergiler için terkin mua
melesi tatbik olunmaz. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Efendim; bu madde
de mahsulâtın fevkalâde ahval dolayısile zarar 
verdiği takdirde vergiden o sene için muaf olaca
ğına dair bir hüküm vardır. 6 inci maddede buna 
mümasil fevkalâde ahval dolayısile yine zarar gör
düğü takdirde ayni muafiyet verilmiştir. Bendeniz 
zannediyorum ki ekilmiş tohum mahsul nevinden 
değildir. Bazı kere de mahsulü almadan evvel su 
basmak, karga hücumuna maruz kalmak gibi se
beplerden dolayı o mahsul tenebbüt edemez ve ara
zi boş kalır. Binaenaleyh ^mahsulâ t" kelimesin
den sonra bir de " tohumlar" kelimesinin beşinci 
maddeye ilâvesini rica ediyorum. Bir de takrir 
takdim ediyorum. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı) — Ar
kadaşımız kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
maruzatta bulunurken bu noktaya itiraz ettikleri 
zamanda arazi vergisini kıymet üzerinden almağa 
mecbur olduğumuzu arzettim. Ekilmemiş bir tarla 
ile bunun hiç farkı yoktur, bundan vergi alınamı-
yacaktır, demek ekilmiyen araziden de alınmasın 
demektir. Zannediyorum ki her şeyi arzettim. Bu 
günkü vaziyete nazaran çok geniş bir mevzu ar
zettim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; burada 
kanunun zabıtası ve idaremizin ahengi noktasın
dan nazarı dikkate alınması lâzı mgelen bir nok-1 
ta arzetmek istiyorum. Bu zararlardan idarî tah-1 
kikatla sabit olanların o seneye ait vergileri Mali
ye Vekâletinin müsaadesi ile kısmen veya tama
men terkolunur. Bir zarar olursa bu zararın vukuu 
idarî tahkikatla sabit olacaktır. İdarî tahkikat da 
her hangi bir mahalde idareyi temsil eden en yük
sek idare memuru tarafından yapılan tahkikat de
mektir. Buradaki tahkikat malî tahkikat değildir, 
idarî tahkikattır. Bu noktai nazardan anladığımız 
şudur ki ; idarî tahkikat kaymakam, vali veya 
muhtarlar tarafından yapılması lâzım gelen tah
kikat olması lâzım gelir. Şu halde idarî tahkikat 
yapıldıktan sonra bu takdir neticesinin aletdere-' 
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İcat vilâyete bildirecek, vilâyet Maliye Vekâletine 
bildirecek ve Maliye Vekâleti de müsaade edecek
tir. Bu kanunun tertibine göre bu çıkıyor. 

Bu işte Maliye Vekâletinin vaziyeti şudur: 
tahkikatı yapan makam bizim mıntakamızda şu 
kadar dolu yağdı, şu tarlalarda haşarat yaptı ve 
tohum zayi oldu, vergilerin alınmaması için affı-
nızı rica ederiz. Maliye Vekâletinin yapacağı mu-
amele bunu tasvipten ibarettir. Çünkü idarî tah
kikat kanun ve usulü dairesinde tekemmül etmiş
tir. Eğer idarî tahkikatın içine ayni zamanda ma
lî gözü de sokmak arzu ediliyorsa yani Maliye 
Vekâletinin kazalarda ve vilâyetlerde mümessil
leri olan zevatı da ithal ederek vergi muafiyeti 
salâhiyetini idare heyetlerine verelim: idarî tahki
katın mal müdürlerinin de bulunduğu bir idare 
heyeti tarafından tekemmül ettirilmesi lâzımdır. 
Bundaki fevait; kırtasî muamelenin önüne geç
mek bir, maliyesi gözü ile noktai nazar dermeyaıı 
edebilmek iki, beşartıan ki, bu maliye memurları 
bu mukarrerata karşı indelhace itiraz edebilsinler. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Heyet gönder
sinler, beş misli harcırah alsınlar. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Meselenin ahen
gini tanzim etmek lâzım gelirse, zaten idarî tah
kikat yapılacaktır. Sırrı Bey, meclisi idareden 
gidecek zatın harcırahı nıevzubahs değildir. Sır
rı Bey kaymakamdır. Bilhassa kaymakam olmak 
itibarile buna taraftar olmalıdır. 

Süleyman S i m B. (Yozg-at) — Bizzat kendim 
yaparım. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Güzel, sizin gibi 
kendileri yapan kaymakamlar vardır. 

Bendeniz bunu teklif ediyorum. 
Hem Maliye Vekâletini kırtasiyecilikten kur

tarmak, hem de ahengi muhafaza etmek için ida
re heyetlerine bırakılması doğru olur kanaatinde
yim. 

Ancak tahkikatın noksan yapılması veya isa
betsizlik noktasından mal müdürü veya umuru 
Maliye Vekâletinin burada kullanacağı itiraz hak
kını kullanabilsin. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Yani mahallinde mi bitsin? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Evet efendim; 
mahallinde bitsin. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — O zaman bütçeyi ^-'pamam. Tahmin edilen 
varidatın ne kadar' u alıyorlar bilemem. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Size iş'ar vaki 
olsun... "•'«'^rapil 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Her halde bendeniz 
teklifimi eyi izah edememiş olacağım ki Maliye 
Vekili Beyefendi her bitmiyen tohum için vergi
den istisna esasını teklif ettiğimi tahmin buyur
dular ve o noktai nazardan mütalea serdettiler. 
Dolu, seylâp, muzır haşarat, gibi bir takım afat 
dolayısile mahsulâtın veya tohum tarlada çürü
yerek tamamen mahvolduğu takdirde vergiden 

' istisnasını rica ediyorum. 
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Bendeniz filen kendi memleketimde buna şa

hit olduğumdan arzediyorum. Malûmu âliniz, to-
humiar bitmezden evvel' sularm feyezan ederek 
tavlalara baskın yapması sık sık vukua gelen bir 
afettir. Tohumlar bu supetle baskma maruz kal
dığında adeta çürüyerek içindeki ekinler nişasta 
olmuş gibi bir hale geliyor, ve bu suretle mahsu
lât tamamile heder oluyor. işte bu gibi ahvali fev
kalâde karşısında bunca masraf ve emeklerine 
rağmen hiç bir mahsul alamryan köylüden bir de 
vergi alırsak, köylüye bu, müthiş bir ağırlık teş
kil eder. Bundan baş-ka mahsule karga, musal
lat oluyor; çekirge mahsulü kamilen tahrip edi
yor. Bunların tahribatı istisna ediliyor da niçin 
bu afetlerin tahribatı istisna edilmiyor? zannede
rim, bu muvafık olmaz. 

Rüştü B. (Bursa) — Efendim, bu madde, sel, 
dolu, kuraklık, yangın gibi fevkalâde afetler do-
layısile mahvolan mahsulâtın o sene için arazi ver
gisinden muaf tutulmasını tasrih ediyor. Böyle 
fevkalâde vaziyetlerden bir de kar, don, kırağı va
ziyetleri vardır. Bu sene ezcümle garp vilâyetle
rimize düşen kırağı yüzünden 10 - 15 milyon lira 
tahmin edilen bir zarar vaki olmuştur. Böyle mın-
takalarda kırağı ve dondan müteessir arazinin de 
vergiden affının maddeye ilâve edilmesini teklif 
ediyorum. 

Reşit B. (Gfazi Antep) — Efendim; maksat ara
ziye dolu, yangın, gibi büyük zarar verecek bir 
afet ariz olduğu zaman vergiden muaf tutulma
sıdır. Yoksa don olmuş, dört tarla su altında kal
mış, mahsul harap olmuş, rica ederim bundan ver
gi almamak lâzım gelirse hepsinden almamak icap 
eder. Afat olursa, yangın olursa bunları muaf tu
tabiliriz. 

S. Sîro B. (Yozgat) — Mahsulü hasara uğra
yan tarlanın vergisi alınmıyacaktır. Maddede arazi 
diye mutlak geçiyor. Olabilir ki yarın bir adamın 
on beş tarlasından bir veya bir kaç tanesi hasara 
uğrar, hepsine ( 1500 ) kuruş vergi veriyor. Bura
daki arazi kaydından bütün arazi vergisinin veril-
miyeceği manası çıkar, bu bir, ikincisi, eskiden 
aşar vardı. Mahsul zarara uğramakla beraber öşrü
nü veriyordu. Zannederim ki mahsulü zarara uğ-
rıyan tarlaya iki kâğıt ya düşer ya düşmez. Bu iki 
kâğıt için şehre gidecek, istida verecek, dolaşacak, 
uğraşacak köylü bu külfeti ihtiyar eder mi etmez 
mi? Binaenaleyh bendenizce bu madde zaittir, 
tayyı daha muvafık olur. 

Reis — Efendim madde hakkında iki takrir 
vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
5 inci maddeye ' 'masulâ t ı" kelimesinden sonra 

"tohumları-" kelimesinin ilâvesini teklif eylerim 
efendim. 

Kayseri Mebusu 
Sait Azmi 

Reis — Takriri nazarı itibara alanlar . . . Al-

mıyanlar . . . Nazarı dikkate almmamaıştır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Beşinci maddeye ' ' don ve kırağı ' ' kelimelerinin 

ilâvesini teklif ederim. 
Bursa Mebusu 

Rüştü 
Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-

mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ziraat arazisinden iken fevkalâde 
bir arıza neticesi olarak taş, kum veya su altında 
kalan ve bu suretle zeredilcmiyecek bir hale 
geldiği idarî tahkikatla sabit olan araziden sahibi
nin müracaatı tarihinden sonra gelen taksitten 
başlamak üzere arızanın devam ettiği müddetçe 
vergi alınmaz. 

R«is — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Mükellef ve teklif mahalli 
MADDE 7 — Arazi vergisi, arazinin mutasar

rıfına ve intifa hakkı varsa müteneffüne ve bunlar 
yoksa araziyi mutasarrıf gibi istimal edene aittir. 

Şayi hisse ile araziye mutasarrıf olanlar hissele
ri nisbetinde vergi ile mükelleftirler. 

Arazi vergisi, arazinin bulunduğu kaza, varidat 
idaresince tarholunur. 

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

Verginin matrah % 
MADDE 8 — Arazi vergisinin matrahı, arazi 

ve arsaların tahrir ve hususî tadil usullerile ve bu 
kanun hükümlerine göre tayin edilmiş veya edile
cek kıymetleridir. 

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

Verginin nisbeti 
MADDE 9 — Arazi vergisi aşağıda yazılı nis

beti er üzerinden alınır: 
A) Arazi ve iratlı arsalar için kıymetlerinin 

binde (onu) 
B) İratsız arsalar için kıymetlerinin binde (beşi) 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahsilat 
MADDE 10 — Arazi vergisi iki taksilte alınır. 

Taksit zamanları her mahallin ziraî ve iktisadî va
ziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin mütala
ası alınarak Maliye Vekâletince tayin olunur. 

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

Hususî tadilât 
MADDE 11 — Arazi, bağ, meyvaiık, fidanlık, 
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güllük, dutluk, zeytinlik ve orman haline girer 
veya bu halde bulunan arazi, üzerindeki kütükler, 
fidanlar ve ağaçlar sökülerek veya mahvolarak 
tar la haline gelirse mükelleflerin veya mal memur
inimin talepleri ile bu araziye yeniden kıymet tak
dir olunur. Tadileu takdir olunan kıymeller ta
ba vvül ün vuku bulduğu, seneyi takip eden malî 
seneden itibaren vergiye matrah ittihaz edilir. 

İJçüneü maddede yazdı muafiyetlerden istifade 
eden arazinin kıymetleri, muafiyet müddet inin so
nuncu senesinde tayin edilerek ertesi malî seneden 
m ut-.'bor olur. 

Re is -— Maddeyi kabul edenler . . . Ktıniyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bir şehir veya kasaba veya kö
yün tamamındaki arazi veya arsalar ın ve yahu t bir 
mıntaka veya mevkide bu lunan arazinin veya bir 
mahalle veya meydan veya sokaktaki arsaların umu
miyetle kıymetleri her hangi bir sebeple yüzde yir
mi nisbetinde a r t a r veya eksi 1 irse mükelleflerden 
bir veya bir karının veya mal memurlarının talep
leri üzerine tadilât yapılır. 

Tadilât, mmtaka, mevki, mahalle, sokak ve mey-
danbırdaki arazi ve arsalar iein belediye; hududu 
dahilinde olan yerlerde belediye ve köylerde köy 
heyeti mazbata lar ı üzerine idare heyeti karar i le 
\ e bunlar ın haricindeki mahaller için evvelki fıkra
daki mazbatalara, istinaden idare heyetinin k a r a n 
ve Maliye Vekâletinin mezuniyet ile yapılır. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin ken
di arazi ve arsası iein vaki olacak tadil taelpleri na
zarı itibare arınır. Ancak vaki talebin muhik olma
dığı nihaî kararla tahakkuk (ittiği takdirde tadil he
yetinin masarifi müracaat sahibine, tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapılacak umumî 
tahr i r neticelerinin meriyete girdiği yerlerde meri
yet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe münferi t 
tadilât talep edilemez. 

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

.MADDE 13 — 11 ve 12 inci maddeler mucibin
ce tadil en tesbit olunan kıymetler, tadil taleplerinin 
müsadif olduğu seneyi takip eden malî seneden mu
teberdir. Tadil muameleleri, tadil taleplerinin vuku 
bulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa 
mukayyet kıymetler üzerinden verginin istifasına 
devam olunur. Bu takdi rde vergi tadileu tesbit olu
nacak kıymetlere göre fazla alınmış ise fazla farkı 
ret veya mahsup ve noksan alınmış ise noksan farkı 
ayrıca tahsil olunur. 

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

M.ADDE 14 — Tahr i r kayı t lar ına geç.meyip 
tuektunı kalmış olan arazi için yalnız, mektumiye-
tin tahakkuk ettiği seneden evvelki, beş sene için ver
gi aranabil ir . Bu senelere ait vergiler de, mektumi-
yetin tahakkuk ettiği ta r ih te takdir edilecek kıymet 
üzerinden hesap edilir ve müteakip bes sene içinde 

bu senelere ait vergi miktar lar ına ilâve edilerek 
müsavi taksitlerle tahsil olunur. 

Bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
rir lerde kayıt lar ına miktarı eksik veya fazla geçmiş 
olan araziye ait kıymetler , kayıt l ı kısmının umumî 
kıymetinden beher dönüme isabet eden miktara gö
re hesap edilerek vergi noksanı yukar ıdaki fıkra 
mucibince tahsil olunur. Fazlası mükellefin müra
caat ettiği malî sene iptidasından itibaren tenzil ve. 
fazla tahsil edilmiş olan vergi ret veya mahsup 
olunur. 

Eeis —- Maddeyi kabul edenler . . . Kimiydi
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İrats ız arsanın üzerine bina ya
pılmaksızın ticaret ve san 'a t t a istimale tahsis sure-
tile iratlı arsa halini alması veyahut irattı arsanın 
iratlı olarak istimalden sak i t olması, istimal tarzın
daki tebeddüle göre nisbetin değişmesini istilzam 
eder. İratsız arsanın iratlı arsaya tebdili halinde, 
tebeddülün vuku bulduğu tar ihten itibaren iki ay 
içinde beyanname ile mahallinin vergi idaresine 
ihbar edilmesi mecburidir. Yeni istimal tarzına ail 
vergi nisbeti, bu tebeddülü takip eden malî seneden 
muteberdir. Şayet tebeddül, ihbar edilmemiş veya 
ihbar gecikmiş ise tebeddülün tahakkuk eden vuku 
tarihinden ihbar tar ihine kadar geçmiş olan senele
rin vergileri yüzde on fazlasile tahsil olunur. 

İ ra t l ı arsanın iratsız arsaya tahvili halinde ye
ni vaziyete ait vergi nisbeti, mükellefin var idat ida
resine tahrir î müracaat ının vukuunu takip eden 
seneden itibaren tatbik olunur. 

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

MADDE İti — Arsalar üzerine bina yapıldığı 
ta ki lirde arsaya ait vergi inşaatın başladığı sene 
yi t ak ip eden seneden itibaren terkin olunur. An
cak bina iki sene zarfında ikmal edilemezse üçün
cü seneden itibaren arsa vergisinin al ınmasına de
vran olunur. 

S-eis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 —- Tadi lâ t talepleri , sa lâh iye t ta r 
mercilerin mezuniyetine ikt iran eylediği t akd i rde , 
aşağıda yazılı tadi lâ t komisyonlarınca umumî tah
rir için mevzu kaidelere tevf ikan t e tk ik olunur. 
Ancak ferdî taleplerin tetkiki salâhiyettar merci
lerin mezuniyeti kaydine tabi değildir. 

Bu komisyonlar belediye h u d u d u dahi l inde bu
lunan arazi ve arsa lar için mahal l in en büyük mal-
memuru ta ra f ından var ida t t a h a k k u k memuru un
vanını haiz ol mı yan diğer var ida t memur la r ı ara
sından int ihap edilecek bir memurun r iyaset inde, 
biri belediye meclisince, diğer ikisi arazi veya arsa
nın bu lunduğu mahal le ih t iyar heyet ince münta-
hap dört kişiden mürekkep t i r . 

Köylerde yapı lacak tad i lâ t ta , t ad i lâ t komisyon
ları köyün tabi bu lunduğu merkezin en büyük mal 
memuru t a ra f ından ikinci f ık radaki şerai t dairesin-
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de intihap edilecek memurun riyasetinde köyün 
ihtiyar heyeti tarafından köy halkından münta-
hap iki âza ile beraber üç kişiden mürekkeptir. 

İcap eden yerlerde müteaddit komisyonlar teş
kil edilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; eski 
kanunlar tadil veyahut yeni kanunlar vazedilir
ken, eski kanunda belediye azalarına veyahut eski 
tabirle meclisi idare azalarına verilmiş olan salâ
hiyetlerin mevcut olması yeni kanunda da bazı ah
kâm vaz'ına sebep olmuştur: Belediye âzasından 
olan zevat gelecek, bunlar mal memurunun riya
seti altında tadilât komisyonlarında çalışacaklar
dır. Maalesef görüyoruz ki asrımız bazı mübrem 
icabat dolayısile böyle fahrî addedilecek bazı 
hizmetlerde insanları müstağni bir vaziyete koyu
yor. Zaten belediye azaları fahrî olarak senenin bir 
iki ayında içtima ediyorlar, çalışıyorlar. Bunlar 
bir de belediye azasının diye komisyonlarda yine 
fahrî olarak çalıştırılıyor. 

Bütçe En. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Fahrî değildir. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Burada fahri ol
madığına dair bir kayit yoktur. Binaenaleyh işin 
hiç olmazsa maddî noktai nazarından düşünülerek 
bir madde tahtında bulundurulması işin yürümesi 
noktai nazarından da zaruridir. Bu âzalıklarrn 
badihava olmadığına dair buraya bir kayit koya
lım. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Efendim, esasen âzalıklar ücretlidir. 

Rüştü B. (Bursa) — Kanunun heyeti umuıniyesi 
hakkında söz söylenirken denildi ki : 12 kazada 
yeniden tahrir yapılmıştır. 

Maliye Vekili Beyefendinin Bütçe Encümenin
de izahatleri esnasında 12 değil zannedersem 30 
kazada yeniden tahrir yapıldığı anlaşılmıştır. Bi
zim vilâyetimizde Bursada beş kazada yapılmış
tır. 10 lira kıymetindeki bir tarlaya 300, 200 ,100 
ve en az 80 lira kıymet konmuştur. Bu kanun ya
pılırken bütün memleket halkı sevinecektir. Her 
kes tahrir için müracaat edecektir. Bir çok ko
misyonlar yapılmak lâzım gelecektir. Bu kanunu 
köylü lisanı ile yazmak lâzımdır. Meselâ 17 inci 
maddenin beşinci satırındaki iki satırlık bir fık
ra vardır. Bu fıkranın yalnız iki kelimesi türkçe-
dir, diğer kelimeleri arapçadır. Köylü bu fıkrayı 
okuduğu zaman anlamıyacak ve bu suretle nereye 
müracaat edeceğini de bilemiyecektir. 

Bu fıkranın encümene gitmesini teklif ediyo
rum. Türkçe yazsınlar ve öylece Meclisimize ge
tirsinler. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Yaşa, yaşa bra
vo ; 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Çok müdekkik 
ve her söylenilen kelimeyi kayit ve zaptederek 
karşılaştırmak suretile takip ve taharri eden kıy 

ve tefavüt olduğu zannında bulunarak mütaleada 
bulundular. Başlanılan yirmi küsur kazadır, 30 
değilse bile otuza yakındır. Fakat tahrir muame
lesi biten ve tatbika geçilen 12 kazadır. Diğerleri 
tahrirden çıkan bir çok şikâyetler ve gürültüler 
neticesinde Maliye Vekâleti o heyetleri geriye ala
rak tecrübe tahriri tatbik etmiye başladı ki henüz 
bir kazada bitmiş değildir. Binaenaleyh evvelce 
arzettiğim 12 kaza bir tetkikin masulüdür. Hava
dan söylenmiş söz değildir. 

Fıkrada bazı kelimeler varmış. Bunların açık 
türkçe ifadesile yazılmadığından şikâyet ettiler. 
Hakikaten kendileri kadar biz de lisanımızı seven 
ve ona çok merbut olan arkadaşlarıyız. Fakat öyle 
kelimeler vardır ki henüz kanunlarımızdan çıkmamış 
ve hatta müdevvenatımızda yer almıştır. Binaen
aleyh biz bunları kanunlarda değil, Dil Encümeni 
bunların esaslarını ikmal ettikten sonra değiştiril
mesini muvafık buluyoruz. (Encümende olabilir 
sesleri). 

Tetkik edilirse görülür ki bu fıkra Hüküme
tin teklifinde yoktur. Şimdiye kadar ferdî talep 
edilen yani şalısın kendi kendine ait arazisi üze
rindeki tadilâtı hususiye talepleri esasen hükü
metin teklifinde mevcut değildi. Hükümetin tek
lif ettiği maddede geniş bir sahaya ait bir kaza
nın yeniden tahriri veya tadilâtı veya köyün ve 
yahut semtin tadili talepleri bir takım şeraite tabi 
tutulduğundan şahsa mahsus arazinin tadilâtında 
o şeraite tabi olmamak için; Türkçe olmadığın
dan dolayı şikâyet ettikleri fıkra ilâve edilmiştir 
ki şahıs doğrudan doğruya arazi kıymetinin düş
tüğünü ve yeniden tadilât yapılmasını ve kıyme
tinin tahmin edilmesini istediği zaman, bunların 
arzuhaliarı meclisi idare heyetinin ve belediyenin1 

ve Maliye Vekâletinin muvafakatine lüzum kal
maksızın doğrudan doğruya muameleye girsin, ve 
yeniden tahmin ve tahrir muamelesi yapılsın. Bu 
fıkra arazi sahibinin lehine en esaslı bir fıkradır. 
Maalesef bu da tarzı tahrir itirazına uğradı. 

Rüştü B. (Bursa) — Bu kanunun bazı noktala
rını tenkit ederek kendi noktai nazarıma göre ta
dil edilmesini Heyeti Celileden rica ettim. Hep
si de reddedildi. Benim görüşüm yanlış olabilir. 
Fakat bu vaziyeti daha eyice anlatabilmek için 
müsaadenizle bir kaç söz daha söyliyeceğim. 

Bütün kanunlarımızda olduğu gibi bu kanun
da da bir hastalığa tutulmuş gibi oluyoruz. Ek
seriyetle arapça kelimeleri dolduruyoruz. 

Köylülerimiz üzerinde tatbik etmekte olduğu
muz kanunlarda, arapça kelimeleri istimal etti
ğimiz için çok fena neticeler veriyor. 

Meselâ gümrükte memur ile mükellef arasında 
bir çok ihtilâflar çıkıyor, yanlış teviller yapılı
yor. Bilhassa köylünün anlıyamıyacağı bir şe
kilde arapça yazılmış maddelerle, köylünün da
ha fazla şikâyet edebilmesi için eline pek mükem-

metli arkadaşım bendenizin 12 kazada tahrir ik- mel bir vesile vermiş olacağız. Onun için her hal-
mal edilmiştir, sözümle Maliye Vekili Beyin 30 ka-jde bu teklifimin kabulile maddenin Türkçe yazıl-
zada başlanılmıştır, sözü arasında büyük bir fark mak üzere encümene iadesini teklif ve rica ederim. 
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Reis — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar . . . 

Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 18 — Tadilât komisyonları, komisyo
na verilen tadilât taleplerini, verildiği tarihten iti
baren iki ay zarfında neticelendirirler. 

Kararlar varidat tahakkuk memuruna imza 
mukabilinde verilir. Bu kararlar ihbarname ile 
alâkadarlara tebliğ olunur. İhbarname tahmin 
edilen kıymeti, vergi nisbet ve miktarını ihtiva 
eder. 
ve varidat idareleri tarafından tebliğ tarikinden iti
baren bir ay zarfında temyiz edilebilir. 

Tevdi edilen evrak üzerindeki tetkikatını ve 
muameleyi yukarıdaki müddet zarfında intaç et-
miyeu komisyonların reis ve azaları hakkında ce
za kanununun mahsus maddelerine tevfikan ihmal 
ve terahi maddesinden takibat yapılır. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim; Son fık
ra. şu şekilde yazılsa daha münasip olur zannede
rim : Maddede deniyor ki "komisyonların reis ve 
azaları hakkında ceza kanununun mahsus mad
delerine tevfikan ihmal ve terahi maddesinden 
takibat yapılır.,, Bendenizee "reis ve azalar hak
kın d ti ihmal ve terahi eürmünden dolayı kanunî 
tatbikat yapılır,, demek daha muvafıktır. ( Doğru 
s<sleri ) . 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Günıüşane) — 
Küçümen de buna muvafakat ediyor. 

Reis — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Ktmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2CADPE 19 — 24 temmuz 1302 tarihli emlâk 
verdisi nizamnamesi ile ana müteferri hükümler
den, arazinin tahririne ve kıymetlerin sureti tak
dirine ait olanlar hariç olmak üzere, bu kanuna 
muhalif bilcümle hükümler mülgadır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar; Bü
yük Millet Meclisi tarafından şimdiye kadar va
zedilen kanunların en bariz hataları, hükkâmm, 
avukatların ve bizzat vekillerin içinden çıkamıya-
cakları ahkâmdan en şiddetlisi (işbu kanuna mu
gayir ahkâm mülgadır) cümlesinde toplanan söz
dür. 

Arkadaşlar, biz vazn kanunuz, millet namına 
ahkâm vazediyoruz. Ya millete yük veriyoruz, ve
ya sırtındaki mükellefiyeti kaldırıyoruz ve sonra 
diyoruz ki: size şunu, şunu, şunu, emrediyoruz, 
bundan evvelki buna mugayir emrettiklerimiz ne 
varsa hepsi de mülgadır. Millet te diyor ki : efen
diler bunlar nelerdir, bize gösterin, bizi uğraş
tırmayın, aratmayın 

En çetin ve adedi en çok olan kanunlarımız 
malî kanunlardır. Bazan her hangi bir bütçe ka
nununun arasına sıkıştımlıvercn bir maddecik ara
zi vergisi hakkında bir kaydi ihtiva eder. Arazi 
halkolunduğundan beri üzerinde mütemadi ka
nunlar hüküm sürmüştür. 

Bu kanunlar bazan nizamname, bazan talimat

name, bazan da ferman halinde muhtelif vergi
leri ihtiva etmektedir. Hatta bir bütçe kanunu
nun mukayesesi lâzım geldiği zaman her vergiyi 
ihtiva eden maddeler, kanunlar .gösterilse insan 
adeta bunun azameti karşısında tehaşi eder. Onun i-
çin encümenden rica ediyorum. Memlekette yeni bir 
arazi kanunu çıkarıyoruz. Encümen bu arazi kanu
nundan; «bu kanunun ahkâmına muhalif olan hü
kümler mülgadır» tabirini kakkr&ın ve.,bu tabiir 
yerine; Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresinde 
bu kanundan maada arazi kanunu yoktur» desin 
ve yahut araziye müteallik olmak üzere, her birer
lerinin isimlerini tasrih ederek şu, şu kanunlar 
mülgadır diyelim. Şayet tadat edemezsek ipka 
ettiklerimizi sayalım ve bunların ahkâmının mev
cut olduğunu izah edelim. 

Bendeniz fırsat düştükçe Heyeti Celilenizden 
ve bilhassa encümen arkadaşlarımızdan artık -bu 
usulün kullanılmaimasını ve takdire bırakılmasını 
rica edeceğim. Çünkü bu takdir yüzünden bir 
çok münakaşatı hukukiye çıkmakta ve mahkeme
leri, avukatları ve saireyi bir çok müşkülâta ma
ruz bırakmaktadır. 

.Bu maddenin zannederim encümen tarafından 
da kabulünde bir mani yoktur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Günıü
şane) — Nasıl, ne gibi bir tabir kullanalım? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Nasıl olacak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dahilinde arazi vergi
sine ait olmak üzere bundan maada kanun yoktur, 
deriz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Olur mu böyle? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Yahut elde mev
cut arazi vergisi kanunlarını sayalım, diğerleri 
mülgadır, diyelim. Vazn kanun ilga. edilen ka
nunların hangisi olduğunu bilemezse rica ederim 

'bunu efradı millet nasıl bilecektir? (Doğru, doğru 
\ sesleri). 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar, bu kanun 1302 numaralı em
lâk nizamnamesinin araziye taallûk eden ahkâmını 
feshediyor. Çünkü emlâk nizamnamesinin bu gün 
memlekette mevcut arazinin - evvelce de bilmü-
nasebe arzettiğim gibi - tayin ve tesbit ettiği kıy
metleri bu kanuna nazaran altı emsal il e darbede-
rek kıymet addediyoruz. 

Tâ tahrir ikmal ediLinciye kadar bu hüküm de
vam edecektir. Binaenaleyh dört yüz küsur ka
zadan henüz 12 kazada emlâk nizamnamesinin 
tayin ve tesbit ettiği kıymetler mer'i değil
dir, mütebakisi de mer'i dir. Emlâk nizamname
sinin arazinin tahririne ve kıymetlerinin sureti 
takdirine taallûk eden kısmı mülgadır, nasıl diye
lim. 

Emlâk nizamnamesi mevcuttur. Fakat bunun 
arazi üzerinden verginin nisbetine, miktarına ait 
ve sonra usulen itiraza, takibe ait hükümler tama-

| men bu kanunla, tadil, edilmiştir. Eğer tahrir mes-
I elesi ikmal edilrnb; olsaydı emlâk nizamnamesinden 
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bahst^tmeğe hiç lüzum kalmazdı. Fakat takdir Du
yurulur ki daha uzun zaman bu nizamnameden 
bahsetmek zaruretinde kalacağız. Gerçi bir tahrirî 
tecrübe kanunumuz vardır. Bir de ayrıca kadas
tro kanunu vardır. Fakat; bunların her ikisi de 
tahrire aittir. Vergi mevzuuna ait değildir. Vergi 
mevzuuna ait olan 1302 tarihli emlâk nizamname-
sidirki, bir kısmı araziden ve emlâkten de bahse
der. Fakat bu kanunla da arazinin yeni kıymet
leri tahrirle tayin ve tesbit edilmediği için kanun 
1331 senesindeki kıymetlerin 6 emsalini bu gün 
için kıymet addediyor. Binaenaleyh bu kanunun kıy
met noktai nazarından tahrir yapılmıyan kazalarda 
istinat ettiği esas, yine emlâk nizamnamesinin esası 
oluyor. Bu itibarla Refik Şevket Bey arkadaşımı
zın arzu ettikleri veçhile bundan başka arazi ver
gisi. -kamımı -y»k, demek imkânı mevcut değildir. 

Binaenaleyh vardır. Maddede yazıyor. Madde 
emlâk nizamnamesinin bu kanunla tadil edilmiyen 
şu, şu, şu kısımları mefsuhtur, diyor. Binaenaleyh 
şu kanun feshedilmiştir, demek imkânı yoktur. Za
ten teiremlâk nizamnamesi var. Arazi vergisi hak
kında başka bir kamın yoktur. Yalnız bir de em
sal kanunu vardır. Bu kanun hepsini toplıyor. 

Belik;Şevket B. (Manisa) — Efendim; Hasan 
Fehmi Bey arkadaşımızın verdiği izahat bendeni
zin mülâhazatıma ne kadar şedit ihtiyaç olduğunu 
tekrar gösterdi. Şu maddeyi bir daha okuyalım. 
"24 temmuz 1302 tarihli emlâk vergisi nizamname
mle ona müteferri hükümler" 

Bir nizamname var, ve o nizamnameye mütefer
ri hükümler var. 

Ne demektir. Bu nizamname ile ona müteferri 
hükümler ? 

Arzedeyim ki filân tarihte yazılan buyrultu, 
filân tarihte yazılan emirnamei sami, filân tarihte 
yazılan ferman, filân tarihte yazılan talimatname. 
filân tarihte yazılan iradei seniye, bunların hepsi 
vardır. Nizamnameye tabi hükümler diye ayrı ayrı 
ahkâm olduğu görülüyor, ikincisi; hükümler de 
nizamnameye tabi. Nizamnameye ve ona müteferri 
hükümlerden arazinin tahriri ve kıymetlerinin su
reti takdirine ait olanları hariç olmak üzere; de
yince; nizamnameyi ele alacağız, ondan sonra bu
na müteferri ahkâmı alacağız. Bu ahkâm içinde 
arazinin tahrir ve sureti takdirine ait ahkâm kala
cak. Bunu da kabul edelim. Bunlar hariç olmak 
üzere bilcümle hükümler mülga imiş. Bilcümle hü
kümlerin mülga olduğunu ifade eden vazn ka
nun, bu hükümlerin ne olduğunu da tasrih etsin
ler, çok rica ediyorum. 

Bu gün varidat kanunları mevzubahs olamkta-
dır. Muhasebei umumiye kanunu mucibince isti
nat edilen noktaların gösterilmesi ve bilinmesi lâ
zımdır. Artık bazılarına havalei umur etmekten 
vaz geçelim. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). 

C : 1 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbabı mucibe dairesinde 19 uncu 

maddenin tadilini teklif ederim. 

B&fib. Şevket 
^Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın. Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alın
mıştır. Maddeyi encümene gönderiyoruz. 

Muvakkat hmkümler 
Muvakkat madde 1 — 1340 senesinden itibaren 

iarazinin umumî tahrirleri icra edilmemiş olan 
yerlerde, yeniden umumî tahrir yapılmcrya kadar 
tarazi vergilerine 1331 senesinde ımtkayyet kıymet
lerin altı misli matrah ittihaz edilir. Î931 senesin
den sonraki senelerde ferağ, ipotek ve vadeli sa-
ıtışlar gifti sebeplerle arttırılmış olan arazi kıymet
li eri de 1331 kıymetlerine irca edilir. 

1331 senesinde mukayyet krymeti buhramıyan 
veya 1331 senesinde tarla olarak, kayıtlı iken bağ, 
aneyvalık^ fidanlık veya orman haline gelmek,ffibi 
ibir sebeple hal ve heyeti tebeddül eden ve yahut 
tounlardan kütük ve ağaçları her hangi bir sebeple 
sökülerek veya mahvolarak tarla halini almış bulu
nan araziye 1331 senesinden sonraki senelerde ta-
diien takdir edilmiş ve edilecek olan kıymetler altı 
misle tabi olmaksızın aynen vergiye matrah ittihaz 
edilir. 

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

Muvakkat madde 2 — 26 haziran 1336 tarihli 
müsakkafat vergisi kanunu mueibinee müsakkafa
tının tahrirleri yapılmış olan yerlerde, iratlı arsa-
larrn vergilerine elyevm matrah ittihaz edilmekte 
olan gayri «afi varidatlarının Oriı misli, bu karaun 
mucibince vergiye tabi tutulacak matrah • addolu
nur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim (tabi tu
tulacak matrah addolunur) ne demektir? (tutula
rak) olmasın? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
^ane) — Evet öyle olacaktır efendim. 

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

MÜVAKKA TMADDE 3 — 1340 senesile onu 
takip eden senelerde arazisinin umumî tahriri icra 
kılınmış olan cüzü tamlarda mukayyet kıymetle
rinin en az yüzde yirmi nisbetinde fazlalığı iddia-
sile sahiplerinin bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren iki sene içinde vaki olacak tadil ta
lepleri nazarı dikkate alınır. 

Bu baptaki talepler 17 inci maddede mevzubahs 
tadilât komisyonları tarafından mahallinde tetkik 
ve yüzde yirmi ve daha ziyade fazlalık olduğu an
laşılan arazinin kıymetleri yeniden takdir olunur. 

Ancak mükellef tarafından talep olunan tadil 
muamelesi talepname tarihinden itibaren bir sene 
zarfında neticelendilrilmezse müteakip senede ver-
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gi yüzde yirmi, ikinci sene zarfında neticelendiril
mezse müteakip senelerde yüzde elli noksanile ta
hakkuk ettirilir. Tadil neticesinde verginin fazla 
alındığı tahakkuk ederse fazlası mahsup suretile 
ret, noksan alındığı tahakkuk ederse noksan farkı 
ayrıca tahsil olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — İşbu kanunun ne
şir ve ilânını müteakip iki ay zarfında umumî tah
rir gören şehir, kasaba, nahiye ve köylerde muvak
kat üçüncü madde hükümlerinin bütün arazi sa
hiplerine ihtiyar heyetleri ve ilân varakaları vası-
tasile bildirilmesi temin olunur. 

Umum köylere bu kanundan birer nüsha veril
mesi mecburidir. 

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

MADDE 20 — Bu kanunun tatbik tarzları bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

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

Efendim; ikinci maddenin (B) fıkrası Encü
mence tadil edilmiş ve getirilmiştir. Tadil edilen 
fıkra okunacaktır: 

(B) Devlete ve mahallî idarelere veya belediye
lere ait her nevi yollar, caddeler, sokaklar, meydan 
pazar yerleri ve umumun istifadesine terk ve tah
sis edilip icar olunmıyan mer'a harman yeri ve ça
yırlık gibi mahaller ile köy kanunu mucibince 
küylere ait gayri menkul orta malları. 

Reis — Efendim, ikinci maddenin (B) fıkrası 
bu suretle tadil edilmiştir. Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanun 1931 malî senesine 
ait vergilere de şamil olmak üzere 1 haziran 1931 

tarihinden muteberdir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Bu madde ne de

mektir? lûtffen izah etsinler. 
Maliye Vekil Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — Bu sene alınacak araczi vergileri bu kanun 
mucibince hesap edilecektir. Bunu tamamile tasrih 
etmek istedik. Eğer fazla ise tayyolunsun (Han
deler). 

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

MADDE 22 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

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

Efendim; kanunun birinci müzakeresi hitam 
buldu. Yalnız 19 uncu ma.dde encümene verilmiş
tir. Bu madde geldikten sonra ikinci müzakere
sini yapacağız. Çünkü o maddenin birinci müza
keresi yapılmıştır. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane) — 
Esasen o madde fesih ve ilga maddesidir. Kanu
nun ikinci müzakeresine geçilmesine mani değildir. 

Reis — Esasen o madde müzakere edilmiştir. 
fesih ve ilgaya ait bir maddedir. 2 inci müzakere
sinde Encümen bu maddeyi daha tavzih ederek 
getirecektir. Kanunun 2 inci müzakeresine geçil
mesi için itiraz eden var mı? (Hayır seslen). 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmiştir. 
Tayyare Cemiyetinin Millî Müdafaa Vekâletine 

teberru ettiği mebaliğin sureti sarfına dair kanuna 
(195) zat rey vermiştir. Kanun (195) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ruznamemizdc bir madde daha vardır. Fakat 
müzakereye vakit yoktur. Celseye nihayet veriyo
rum. Meclis pazartesi günü saat 14 te inikat ede
cektir. 

Kapanma saati : 17, 30 
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30 mayıs 1931 tarih ve 1806 numaralı kanuna müzeyyel kanuna verilen 
reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B4 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B.: 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
195 
195 

0 
0 

120 
: 2 

/ Kabul edenler J 

Bayazıt 
thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman,Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Kmin Aslan B. 
ilaydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
tbrah im B. 

tçel 
lEmin B. 
İHakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hasan Vasf i B. 
Mitat B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
İbrahim B. 
İMükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
İMuhittin Pş. 

Kastamonu 
İA1İ Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
İRefik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım HÜSHAİ B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B* 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Ordu 
Alı met İhsan B. 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B? 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Yasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

ürfa 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip-B. 

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

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

/ Reye iştirak etnüyenler / 

Adana 
Ali Münifi B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray. 
Besim Atalay B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Şakir B. 
Yahya Calip Bk 

Antalya 
Dr. Cemal B, 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Calip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Hal it B. (1. Â.) 
Übeydıülah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Hal it B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Cevher B. 

- Çankırı 
Talât B. "" 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İ.A.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Elmiz 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet Bv 

Erzurum 
Necip AsiHirB. 

Eskişehir 
Emin B. 
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Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 

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

Kars 
Mcmct Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Hal it B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizadc Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Tayyare cemiyeti tarafından M. Müdafaa vekâletine teberru edilen mebaliğin 
sureti sarfına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 195 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 120 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Hal it Ferit B. 
Hasan Yakııp B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 
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Aydın 

Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
ör. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa F'ehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
(Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
jNafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Istanbiul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
|Dr. Refik B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
JMuhittin Pş. 

^Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
fjûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sadettin B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Mahmut Nedim B. 

İTalât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saiın B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
INuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Ordu 
[Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
smail B. 

Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B, 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sır as 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Şebin Karahisar 

ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
İMahmut B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
|Münip ^ . 

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

Süleyman Sırn B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
İRifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler J 

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

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 
Halit B. (1. A.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
JNeeip Ali B. (1. Â.) 
İYusuf B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
İHakkı Tanka B. 

Kâzım B. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Istanbiıl 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 

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

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

(V.) 

|Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 
İMustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMemet B. 
İMitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
İFerit Celâl B. 
[Hamdi B. 

Muğla 
İNuri B. 
IŞükrü Kaya B. (V.) 
İYunus Nadi B. 

Muş 
|Hasan Reşit B. 

Niğde 
lAhmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
İHalit B. 

Rize 
(Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
İHasan Cavit B. 

Sinop 
(ibrahim Alâettin B. 
JYusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
İRasim B. 

Şebin Karahisar 
ISadri Maksudi B. 
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Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
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Trabzon 

Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (B. V.) 

Nebizade HamdiB. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Befet B. 

Ymgat 
Ahmet Erzurumlu B 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 

~».to>.~ -C-C-** 

T. B. M. M. Matbaası 
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Sıra No 39 
Nafıa Vekâleti 1931 senesi haziran ve temmuz ayları mu
vakkat bütçesine 6 000 000 liralık tahsisat ilâvesi hakkında 
1/121 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/1703 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Nafıa Vekâleti muvakkat bütçesine 6 000 000 liralık tahsisat ilâvesi hakkında Maliye 

Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 14-IV-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
1931 malî senesi haziran ve temmuz aylarına ait muvakkat bütçe kanununa merbut (A) 

cetveli mucibince Nafıa Vekâleti hidematı için teklif bütçesinin altıda biri nisbetinde 
(4-452 140) lira tahsisat* verilmiş ve ı hazirandan itibaren yapılacak hidematın ifasını 
teminen bu miktar bir taraftan bütçe lâyihasının fasıl ve maddelerine tevzi edilmekle beraber 
diğer taraftan vekâlete raptedilen inşaat dairesinin teahhüdattan mütevellit ve haziran ve 
temmuz aylarında tediyesi meşrut mebaliğ için altı milyon lirayı geçmemek şartile tediyat 
icrası mezuniyetini mütezammın olmak üzere Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1931 malî senesi haziran ayına ait muvakkat bütçe kanunile bir madde 
istihsal edilmiştir. 

Ahiren bu mezuniyeti kanuniyeye istinaden tanzim olunan tediye emirleri; 1818 numaralı 
kanunun 2 inci maddesi altı milyon lirayı geçmemek üzere tediye icrasına mezuniyet vermekte 
isede tediye kelimesi tahsisat itası manasını tazammun edemiyeceği gibi bu hükmün muvakkat 
bütçe kanunile 611 inci fasla mevzu tahsisat fevkinde sarf mezuniyetini de istilzam eder 
mahiyette olmadığı ve binaenaleyh mezkûr maddenin tadili lâzımgeleceği dermeyanile Divanı 
Muhasebatça vize edilmemiş olduğundan inşaat dairesinin ukudattan mütevellit ve haziran ve 
temmuz 931 ayları zarfında tediyesi meşrut mebaliğin tesviye edilebilmesi için merbut kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. M 35~ 

Esas M İl 121 
16 -VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

30 mayıs J931. tarih ye 1,806 numaralı kanuna merbut cetvele İslaha Vekâleti için dahil 
bulunan 4 452 140 lira demiryolu inşaatı karşılığı olarak 1931 malî senesi haziran ve tem
muz ayları zarfında mukayelâta müsteniden icrası lâzım gelen tediyata müsait görülmediği ve 
daha 6 000 000 liraya ihtiyaç hasıl olduğu Maliye ve Nafıa Vekilleri Beyler tarafından yerjlen 
izahattan anlaşılmakla mezkûr kanuna zeylen Encümence tadilen tanzim olunan maddei kauuniye 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. 
Gümüşane İstanbul 
H. Fehmi Ali Rana 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
Kayseri 

A. fiilnıi 

Aza 
Bursa 

Dr. Oalip 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Konya 

K> Hüsnü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

tylADPiE 1 — 1,931 .Malî senesi hazjran 
ye te,m.muz ayjarı zarfında ifa edilecek devlet 
hiden^atı için 18,0,0 numaralı kanunun 1 inci 
rnaddesile Nafıa yekâletine .tahsis olunan 
4 4Ş2 140 JMaya :ilâyejen .0 QQ0 000 lira tah
sisat yerj|mi§tir. 

MADDE 2 — Bu tahsisatın 1,93.1 malî 
senesi için Meclise verilen teklif ibutçeşinin fa
sıl ve maddelerine ıtevzii 1.806 -ttumarah ka
nunun 2 inci maddesi ahkâmına tebaan İcra 
Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

30 mayıs 1931 tarih vel806 numaralı kann-
nfl mfrzeyyfil kfnıuı lâyihası 

MADDE 1 —.30 mayıs 1931 tarih ve 
1806 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut (A) cetveline Nafıa Vekâleti için dahil 
bulunan 4 452 140 liraya zamimeten hususi 
mukaveleleri mucibince demiryolları inşaatının 
haziran ye temmuz 1931 ayları zarfında tedi
yesi lâzımgelen taksitleri karşılığı olmak üzere 
daha 6 000 000 lira tahsisat:'.ita kılınmıştır. 
İşbu tahsisat dahi 193 i malî senesi bütçesinden 
mahsup olunur. 

MADDE 2 —Mezkjûr .kanunun ikinci mad
desi işbu tahsisat hakkınca (çjahi tatbik «ıhiflur. 

MADDE 3 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 haziran 1931 
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MADDE 4 — BU kanunun hükmünü icraya 

Maliye Vekili memurdur. 

/4 -VI-1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya D. T. Rüştü M. Ahdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. î. M. V. ' 

MADDE 4 — 6u kanunun hükmünü İcraya 
Maliye Vekili memurdur. 





Sıra Ng 35 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları türk anonim 
şirketine Evkaf Umum Müdürlüğünün de iştirakine mezu
niyet verilmesi hakkınds 1/58 numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbetası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 21-V-193I 

Sayı 6j 1335 
B. \L M. Yüksek Reisl iğine 

Üsküdar- Kadıköy ve havalisi halk tramvayları Türk anonim şirketine Evkaf Umum Müdür
lüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesi hakkında Evkaf Umum Müdürlüğünce hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 20-V-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade bnyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İmtiyazı müstakillen evkaf Umum Müdürlüğü uhdesinde bulunan Üsküdar - kısıklı - Alemdağı 
Tramvay hattı ile imtiyaz hakkı İstanbul Belediyesile - mülga şehremaneti - müşterek Üsküdar 
ve civarı hatları imtiyazı ve tesisatı 9 mart 341 tarihli mukavelename ile ve 492 970 lira 
bedel mukabilinde İstanbul belediyesine devredilmiş ve bu bedel 31 ağustos 927 tarihli mü-
zeyyel mukavele ile on dört sene zarfında mukassatan ödenmek üzere sureti tesviyeye raptolun-
muştu. 

Ahiren İstanbul Belediyesi bu imtiyazları ve tesisatı 15 - HI - 929 tarihli mukavele muci
bince Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim şirketine devreylemiş 
ve evkafa ezgayri tahsil 468 220 lira borcun tesviyesini de şirket kabul etmiştir* 

İmtiyazın belediye tarafından şirkete devri ve bermucibi mukavele alacağın muacceliyet 
kesbetmesi üzerine hasıl olan vaziyetin tekrar tetkikine ve matlûbatın şirketin malî vaziyetile 
mütenasip bir sureti tesviyeye raptına mecburiyet hasıl olması üzerine cereyan eden müzakere 
neticesinde 468 220 üra alacağın 250 000 lirası ile şirket hisse senedi satın alınmak ve 
ve mütebaki 218 220 lirası da mukassatan ödenmek üzere yeni bir mukavele tanzim ve teatisi 
takarrür etmiş ve keyfiyet Şurayı Devletçe de tasvip edilmiş olduğundan Evkaf Umumî Müdür
lüğünün 250 P00 liralık hisse senedi satın alması suretile Tramvay Şirketine iştirakine kanunen 
mezuniyet istihsali lüzumu tan ddüs eylemiştir. 

Mevzubahs şirketin, Anadolu yakasının ümranı ve muvasala ihtiyacının temini mülâhaza-
sile ve millî sermaye ile teşekkül etmiş olmasına ve evvelce mevcut Üsküdar - Kısıklı hattına 
ilâveten Üsküdar ve Bağlarbaşı - Haydarpaşa hatlarının yeniden tesis ve inşa edilmesine ve 



~ 2 -
inşası mecburî Kadıköy şebekesiniu dahi imtiyaz mukaveleleri mucibince inşasına çalışılmakta 
bulunulmasına mebni Evkaf Umum Müdürlüğüuün alacak bakiyesinin bu yeni şekli tesviye ile 
temini, mezkûr havalinin ve şirketin inkişafı noktasından muvafık görülmüş ve merbut kanun 
lâyihasının tanzim ve kabulü teklif edilmiştir. 

Bütçe Kııcüımmi mazba tas ı 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. J\e. 34 13VI-1931 
Esas jfc'. 1 58 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf Umum Müdürlüğünün Üsküdar Kadıköy ve havalisi halk tramvayları Türk Anonim 
Şirketinden matlubu olan 468 220 liranın 250 000 lirası mukabilinde kıymeti itibariyesi 
üzerinden hisse senedi satın alınmak suretile Evkaf Umum Müdürlüğünün bu şirkete iştirakine 
mezuniyet verilmesine dair olup Encümenimize havale buyrulan Başvekâletin 21 mayıs 1931 
tarih ve 6/1335 numaralı tezkeresine merbut kanun lâyihasile esbabı mucibesi tetkik ve mü
zakere olundu. 

İmtiyazı müstakilleri Evkaf Umum Müdürlüğü üzerinde bulunan Üsküdar Kısıklı-
Alemdağ tramvayı ile imtiyazı Evkaf Umum Müdürlüğü ile İstanbul Belediyesi ( Mülga Şeh
remaneti ) arasında müşterek olan Üsküdar ve civarı tramvay hatlarının imtiyazları 9 mart 
1341 tarihli mukavelename ile 492 970 lira bedel mukabilinde İstanbul Belediyesine dev
redilmiş ve bu bedel 31 ağustos 1927 tarihli müzeyyel mukavele ile on dört sene zarfında 
mukassatan ödenmek üzere bir tesviye tarzına bağlanmıştır. 

Birinci taksit tediye edildikten sonra İstanbul Belediyesi bu imtiyazları ve tesisatı l 5 mart 
1929 tarihli mukavele ile Üsküdar-Kadıköyve havalisi halk tramvayları Türk Ananom Şirketine 
devretmiştir. Evkafın matlup bakiyesi olan 468 220 lira şirket tarafından kabul edilmiş ve 
fakat imtiyazın şirkete devri dolayısile müzeyyel mukavele mucibince şirket tarafından kabul 
olunan bu borç muacceliyet kesp etmiştir. 

Şirkette belli başlı hissedar Istanbut Belediyesidir. Belediyenin 700 000 liralık hissesine 
mukabil eşhas elinde bulunan hisselerin yekûnu 18 bin lira kadardır. Bu günkü vaziyetile 
şirket zararına işlemektedir. 40,45 bin lira raddesinde bulunan bu açığın elektirik kudretini 
doğrudan doğruya istihsalden sarfı nazar ederek kudreti elektirik şirketinden almak suretile 
kapatılabileceği ümit edilmekte isede bu şerait altında borcun tesviyesi ve hat Kadıköyüne 
temdit edilmedikçe şirketin mevcudiyetini idame eylemesi dahi imkânsızdır. 

İşte bu zaruret dolayısile Evkaf Umum Müdürlüğü ile şirket arasında cereyan eden 
müzakere neticesinde şöyle tesviye tarzına vasıl olunmuştur: Evkaf Umum Müdürlüğü alacağının 
250 000 lirasına mukabil kıymeti itibariyesi üzerinden hisse senedi alacak ve alacağının 
mütebakisi olan 218 220 lirayı da l haziran 1931 senesinden 1935 malî senesi nihayetine 
kadar her sene 7 500 ve 1936 senesinde 9 500 ve 1937 senesinden 1941 senesi nihayetine 
kadar her sene 33 000 ve 1942 senesinde 6 220 liralık taksitlerle istifa edecektir. 

Vaziyetin icaplarına hazır bulunan Mahallî İdareler Umum Müdürü ve İstanbul Valisi ve 
Belediye Reisi Beylerle Evkaf namına gelen Hukuk Müşaviri Murat Beyin izahlarile ıttıla hasıl 



- 3 
eden Encümenimiz iztirar karşısında bu ; 
kanun lâyihasını kabul eylemiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur 
Reis Rs. V. M. M. 

Oümüşane İstanbul Konya 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim 

Âza Âza Âza 
Kırklareli Niğde Sivas 
M. Nahit Faik M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvay
ları Türk Anunim Şirketine Evkaf Umum 
Müdürlüğünün iştirakine mezuniyet hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğü 
ile İstanbul « Belediyesi mülga Şehremaneti » 
arasında münakit 9 mart 341 tarihli mukave
lename mucibince İstanbul Belediyesine müde-
vver Üsküdar tramvay imtiyazı bedelinden 
dolayı , Evkaf Umumî Müdürlüğünün baki-
yei matlubu olan 468 220 liraya mahsuben 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi tramvayları Türk 
Anonim Şirketi hisse senedatından 250 000 
lira kıymeti itibariyesinde, hisse senedi satın 
alınması ] ve bu suretle mezkûr şirkete hissedar 

^ olarak iştirak etmesi] için Evkaf Umumî Mü
dürlüğüne mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 —Bu 250 000 lira bir taraftan 
icarei vahideli satış bedelâtı hesabına fevkal
âde tahsisat kayit ve diğer taraftan bu tahsi
sattan mahsubu icra olıuır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

î tesviyeyi muvafık telakki ederek teklif edilen 

Kâ. Âza Âza 
Tokat Bursa Konya 

Süreyya Dr. Oalip K. Hüsnü 
Âza 

Kütahya 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tram
vayları Türk Anonim Şirketine ait 250 000 
liralık hisse senedinin Evkaf Umum Müdürlü-

günce satın alınmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğü ile 
İstanbul Belediyesi - mülga şehremaneti - ara
sında münakit 9 mart 341 tarihli mukavelena
me mucibince İstanbul Belediyesine müdevver 
Üsküdar tramvay imtiyazı bedelinden dolayı, 
Evkaf Umum Müdürlüğünün bakiyei matlubu 
olan 468 220 liraya mahsuben Üsküdar -
Kadıköy ve havalisi halk tramvayları Türk 
Anonim Şirketi hisse senedatından 250 000 
lira kıymeti itibariyesinde hisse senedi alınması 
için Evkaf Umum Müdürlüğüne mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikrolunan 
250 000 Hra bir taraftan Evkaf Umum Mü
dürlüğünün 1931 senesi varidat bütçesinde 
[ icarei vahideli satış hasılatı ] namile açılacak 
fasla irat diğer taraftan masraf bütçesinde 
[ Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tram
vayları Türk Anonim Şirketi hisse senedi 

! mubayaa bedeli ] namile açılacak fasla tahsi
sat kayit, olunarak mahsup olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 

İcraya Başvekil memurdur. 
20-V-931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Y. Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Ma. V. M. V. 
£. Kaya M. Abdülhalık Esat 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Şeref D. Refik 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil memurdur. 



SıraNa34 
Millî-Müdafaa Vekâleti 1931 senesi haziran ve temmuz ay
lan hava bütçesine 341 000 liranın ilâvesi hakkında I 113 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 8-VI-İ931 
Başvekâlet 

Muametitt, Mâdrlüğü r 
Şube: 
Seyı•': 6/7505 

•II. M. M. Yüksek Reisliğine 
M. Müdafaa Vekâleti hava kısmının 1931 senesi haziran ve temmuz aylan muvakkat bütçe

sine 341000 Hramh ilâvesi hakkında Maliye Vekaletince hazırlanan ve İcra VekiUerî Heyetinin 
7-VI-931 tarihli içtirhamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe* 
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
ismet 

• Esbabı mucibe 
Millî Müdafaa Hava bütçesinin tasdiki âliye iktiran eden iki aylık muvakkat bütçesi Tayyare 

Cemiyeti tarafından İta kılınan mebaliğ ilâve olunmaksızın tanzim kılınmıştı 
Ahiren mezkûr cemiyetçe itası kabul olunan 2 422 000 liranın dahi işbu bütçeye ilâvesi 

takarrür ettirilmiş ve buna müteallik yeniden tanzim kılınan 1931 - 32 malî senesine ait 
umumî bütçe Meclisi Âliye takdim iuUnmış olduğundan bu hidematın ifası için evvelce tasdiki 
âliye iktiran eyliyen iki ayhk muvakkat bütçeye dahi 341 000 liranın* ilivest zarurî görülmüş 
olduğundan bu esasa göre merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır, 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M> M, 

Bütçe Encümeni lhVîrl931 
M. M 33 

Esas M lj 113 
Yüksek ReisHğe 

Millî Müdafaa Vekâleti hava kısmının 1931 senesi haziran ve temmuz ayları muvâkkat 
bütçesine üçyüz kırk bir bin liranın ilâvesi hakkında olup Encümenimize havale buyrulan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibeye ve Vekil Beyden alınan izahata nazaran kanun lâyihasına tesis ifade 
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etınek: #zere frir madde, ilâve edilmesi ve Hükümetin teklifi de ikinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler olmak üzere aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
öü w öf a ne 
ti. Fekmi 

Âta 
Mğde 
Faik 

Rs. V. 
İs&fcbul 

Ali Ramı 

Âza 
Sivas 
Rasim 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza . 
Sivas 

M. Remzi 

Kâ. 
Toka* 

Sfa&ye 

Âza 
Kütahya 
Muhlis 

Âza 
Öüfsa 

Dr. Galip 

Ata 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Kfriftereli 
M. Nahit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE i - Millî Müdafaa Vekâleti 
rl 931 malî senesi haziran ve temmuz ayları 
hava bütçesi masarifi için tefrik edilen tahsi
sata 341 000 liranın ilâvesine ve mebaliği 
mezburun nava bütçesindeki fasıl ve madde
lere taksimi için İcra Vekilleri Heyetine me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 haziran 1931 

MADDE — 3 Bttkanumın tfhkiâtTMJM icraya 
Maliye Veteili memttfdtır. 

Bş. V, 
îsmet 

Da. V. 
Ş. Kapa 

Mf. V. 
Esat 

S. t. M 

7-
Ad V. 

m. v, 
D. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

V. 

VI-1931 
M. M. T. 

Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

Ik, V. 
Mustafa Şeref 

Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMBr4NİN TADİEİ 

Tayyare Cemiyeti tarafından MğfîT Müdafaa 
WkMttine teberru edilen mebaliğin sureti sar

fına dair kanun lâyihası 

IvfeADDE i — Tayyare Cemiyetinin hava 
kuvvetten işlerine sarf olunmak üzre Millî 
Müdafaa Vekâleti «mrine vereceği mebalig 
bir taraftan varidat bütçesine irat kayıt ve di
ğer taraftan Millî Müdafaa Vekâleti hava 
bütçesine tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDD 2 — Millî Müdafaa Vekâleti 931 
seneisi haziran ve temmuz ayları hava bütçesi 
masarifi için tefrik edilen tahsisata 341 000 
liranın ilâvesine ve mezkûr metaliğin hava 
bütçesindeki fasıl ve maddelere göre taksimine 
İcra Vekilleri Heyetine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 3 — B» koram 1 h#zfratı 1931 

MADDE 4 — Biı kanununun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur, 
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Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene hapse mahkûm 
edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî vaziyetinden dolayı geri 
kalan cezasının affi hakkında 3/23 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatsı 

20-1-1931 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tarikatı salâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl mahkemesince on seneye mahkûm edilmiş 
olan Süleyman radi Beyin İcra olunan tıbbî muayenesi neticesinde vaziyetini idrakten münbais şedit 
bir inhitatı ruhiye ve yeise duyar olduğu anlaşıldığından geri kalan mahkûmiyet müddetinin affı icap 
edip etmiyeceği hakkında, Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Meclisi Âlice bir 
karar ittihaz buyrulmak üzere Adliye Vekâletinden yazılan 18 -1 -1931 tarihli ve C. t. 46/16 numaralı 
tezkerenin sureti ile evrakı müteallikası leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Tarikatı salâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl mahkemesi kararile on seneye mahkûm 
ve İstanbul habisanesinde mahpus bulunan Süleyman Radi Beyin adlî tıp işleri meclisinee icra kı
lınan muayenesini havi olup mumaileyhin vaziyetini idrakten münbais şedid bir inhitatı ruhiye 
ve yeis ve düçrete müptelâ olduğu ve mahpusiyetten halâs olmadıkça haleti ruhiyesinin gittikçe 
ağırlaşacağından bahisle hastalığının devam ve istidadına, ancak geri kalan cezasının affile tah
liyesinin mani olacağını ınübeyyin bulunan rapor ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünün 
mütaleası ye vilâyet idare heyeti mazbatası; hakkında tanzim kılınan 7 - 4 -1930 tarih ve 137 numa
ralı af mazbatasile birlikte yüksek makamınıza takdim kılınmıştı. 

Bilâhare gerek Süleyman Eadi Bey hakkında teklif olunan işbu affın ve gerek ayni tarihte Mus
tafa Hannavi ve Hacı İbrahim haklarında teklif olunan afların geri alınması hakkında takdim kı
lınan 25 - 5 -1930 tarih ve 230 numaralı tezkerei aciziye cevaben yazılan 4 - 6 -1930 tarih ve mü-
devvenat müdürlüğü neşriyat şubesi 1432 numaralı tezkerei devletlerinde Süleyman Radi Bey ve 
Mustafa Hannavi ve Hacı İbrahim haklarındaki af tekliflerinin geri alınarak evraklarının iade 
buyrulduğu bildirilmiş isede Süleyman Radi Beye ait evrak zuhur etmediğinden iade ve tevdi bııy-
rulması 8 - 7 -1930 tarih ve 239 numaralı tezkerei acizi ile arzedilmiş ve keyfiyet 8 -10 -1930 tarih 
ve 441 numaralı tezkere ilede tekit edilmiş isede mezkûr evrakın iade edilmemiş olduğu anlaşılmış
tır. 

Süleyman Radi Beyin ahiren icra kılınan muayenesini havi olup bu defa İstanbul Adlî Tıp İş
leri Umum Müdürlüğünden gönderilen ve evvelki raporla münderecatmı teyit eder mahiyette bulu
nan üç kıta rapor sureti raptan takdim kılınmış olduğundan makamı devletlerinde mevcut evvelki 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/258 
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raporları ve evrakı müteferrikasile tevhit edilerek hastalığının kat'î mahiyeti ihtiva etmemesi hase-
bile Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Yüksek B. M. M. ince tetkik ve muk-
tezasının ifasına delâlet ve müsaadei celilelerini arz ve rica ederim efendim hazretleri. 

Adliye Vekili 
Yusuf Kemal 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. Ü. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No; 10 18 - VI - 1931 
Esas No: 3/23 

Yüksek Reisliğe 

Ankara istiklâl mahkemesince on sene hapse mahkûm ve İstanbul umumî hapishanesinde mah
pus bulunan Süleyman Radi Beyin ruhî inhitata ve yese duçar olduğu yapılan tıbbî muayene ne
ticesinde anlaşılmış olduğundan geri kalan mahkûmiyet müddetinin affi icap edip etmiyeceği hak
kında Meclisi Âlice bir karar ittihazına dair Adliye Vekâletinin iş'arma atfen Başvekâletten yazılan 
20 - I - 1931 tarih ve 6/258 numaralı tezkere evvelce Adliye Encümenine tevdi edilerek yapılan 
tetkik ve müzakereden sonra affa sebep gösterilen hastalığın daimî maluliyet olmasından teşkilâtı 
esasiye kanununun 42 inci maddesine tevfikan keyfiyetin takdiri ve icap eden muamelenin icrası Hü
kümete ait olduğuna dair encümence ittihaz edilmiş kararı mutazammm 27 - I - 1931 tarih ve 
20 numaralı mazbata Heyeti Umumiyeye arzedilmistir. 

Heyeti Umumiyenin 2 - I I - 1931 tarihli inikadında cereyan eden müzakere neticesinde Radi Be
yin hastalığının daimî maluliyet teşkil edip etmiyeceğinin Sıhhat ve içtimaî Muavenet Encümeni ta
rafından tetkiki hakkında verilen karar üzerine evrak mezkûr encümene havale buyrulmuş ve 
10 - I I I - 1931 tarihli Sıhhat ve içtimaî Muavenet Encümeninin bu baptaki mazbatası ilo dosya 
yeniden encümenimize tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Radi Beyin muayenesini mutazammm adlî tıb işleri meclisinin raporuna istinaden Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Encümeninin mazbatasında mumaileyhin hastalığının hapis (pisikoz) u olduğu tebey-
yün ettiğinden bu haleti ruhiye ve akliyenin daimî maluliyet teşkil eden hastalıklardan olmadığı be
yan edilmesine göre encümenimizin marülarz mazbatasındaki telâkkisi fennen varit olmadığı anla
şılmakta olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 42 inci maddesine tevfikan Hükümetçe keyfiye
tin takdiri ve muktazasıuın ifası lâzım gelmiyeceği gibi hususî af yoluyla geri kalan cezasının affını 
istilzam edecek eneümenimizce bir sebep dahi görülmemiştir. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Trabzon Antalya Antalya 

Mustafa Fevzi Salâhattin Affı reyindeyim Kaif Haydar Numan 
A. Hamdı 

Âza Âza 
Kayseri Erzincan 
*S\ Azmi Abdülhak 



Sıra No 33 
I 33 numaralı arazi vergisi kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. " - . , - - . . -
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 9 - II - 1931 
Sayı: 6/394 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - II - 1931 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan arazi vergisi kanunu projesi esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuş
tur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederini efendini. 
Başvekil 

,. . İsmet 

Arazi vergisi kanunu projesi hakkında esbabı mucibe 

Türkiyede şimdiye kadar arazi vergisine ait müstakil bir kanun tanzim kılınmamıştır. Bu gün 
' tarh ve cibayet edilmekte olan arazi vergisi, 1302 tarihli emlâk nizamnamesile ona müteferri ahkâ
ma istinat eylemektedir. Şu kadar ki bu nizamname ,başlı başına mükellefiyet tesisine kâfi olma
dığından , nizamnamenin neşrinden evvel veya sonraki tarihlerde vaz ve kabul edilmiş olan diğer 
ahkâmın da nazarı itibare alınması icap etmektedir. 

Arazi vergisi arazinin tahrir usulile bulunan kiymetlerine istinat eylemektedir. Memleketimiz
de yeniden bir tahriri umumî icrasile, tahrir kaidesi üzerine vergi tarhı tekarrür ettiği tarih 1275 
seneğidir. Bu gün cari olan arazi vergisinin tesisi mebdei de bu tarihtir. Bu tarihte arazi vergisi 
olarak vazolunon vergi nisbeti, tahrir kiymetinin binde dördüdür. 

Bu niabet yirmi sene devam etmiştir. 1295 senesinde, 1296 senesi martından muteber olmak 
üzer*, bilâhare kanuniyet iktisap eden vergi kararnamesile arazi öşür veren ve öşür vermiyen unvanı 
altında ikiye tefrik edilmiş ve öşür veren arazi, sabıkı veçhile kiymetlerinin binde dördü ve öşür 
vermiyen arazi de kiymetlerinin binde sekizi nisbetinde arazi vergisine tabi tutulmuştur. 15 ni
san 1303 tarihinden itibaren öşür veren arazinin vergisi binde altıya ve öşür vermiyen arazinin 
vergisi de binde ona iblâğ edilmiştir. 

17 şubat 1341 tarihli kanunla, aşarın ilgasını müteakip, öşre tabi arazinin vergisi sekiz misline 
iblâğ edilerek binde kırk sekiz olarak tesbit kılınmıştır. Öşür vermiyen arazi vergisi ise hali sabı
kında bırakılmış, su altında kalmak ve bataklık haline gelmek dolayısile intifa edilememekte olan 
yerlerden de binde dört nisbetinde vergi alınması kabul olunmuştur. 

Bu vaziyet, bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin asıllarile tevhidine dair olan 18 mayıs 1929 
tarihli ve 1454 numaralı kanunun mer'iyet mevkiine girmesine kadar ayni vaziyette kalmıştır, tşbu 
kanun ile arazinin öşür veren ve öşür vermiyen namları altındaki taksimi kaldırılarak bu günkü ra
yice göre tahrir gören yerler için vergi nisbeti binde on ve 1331 senesindeki kiymetleri üzerinden vergi 
alman yerlerde de binde altmış beş olarak vergi alınması ciheti iltizam edilmiştir. 

Ziraatte kullanılan veya ziraate müsait bulunan arazi ile, ziraate müsait olmıyan araziyi, ayni 
hükme tabi tutmak, ziraate müsait olmıyan arazi aleyhine bir hareket olduğu kadar, belediye hu-
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dutları dahilinde bulunan iratsız arsaları ziraat arazisi nisbctinde teklif etmek de ağır bir vaziyet 
ihdas etmiştir. Bu ciheti tadil ederek vergiyi, arazinin nev'ine göre, vaz'ı aslisine irca etmek zarurî 
görülmüştür. Ayni zamanda, bina iratları vergisi kanunile, üzerinde sakaf bulunmıyan ve bina mü-
iommimatmdan olmıyan bilûmum arsalarda, arazi vergisi mevzuuna alınmış olduğundan, bu nevi a-
razinin de, arazi vergisine ait hükümler arasına girmesi icap etmektedir. 

Bu mebdedcn hareket edilerek tanzim kılınmış olan arazi vergisi projesinin esaslı hatları aşağıda 
irae kılınmıştır: 

1 ) Şimdiye kadar arazi vergisine ait muafiyetlerden bir kısmı teamüllere ve müteferrik kararlara 
istinat etmekte idi. Bu hususta tetkikat yapılarak arazi vergisi muafiyetleri hali hazır ihtiyaçlarına 
göre tensik ve tedvin edilmiş, bilhassa memleketimizde ziraî inkişafı ve bağ, meyvelik, orman te
sisini ve numune fidanlıkları vüeude gelmesini teşvik edecek muafiyetler vaz ve ihdasile vergiye 
iktisadî menafiimizi de koruyacak bir veçhe verilmiştir. 

İstifade kabil olmıyan taşlık ve bataklık arazi, vergiden muaf tutulmuş ve muayyen bir mıntakaya 
iskân edilen muhacirlere ve aşiretlere tahsis edilen arazi için de üç sene muafiyet kabul edil
miştir. 

2 ) Üzerinde bina bulunmıyan iratlı arsalarla iratsız arsalar mahiyetleri itibarile arazi mevzuuna 
alınmış ve şu suretle bina iratları vergisile arazi vergisi mevzularının sarih bir tarzda tefriki temin 
olunmuştur. 

3) Şehir ve kasaba ve köyler içindeki iratsız arsaların vergi mevzuu haricinde bırakılması muva
fık görülmemekle beraber bunlardan ziraat arazisi derecesinde vergi alınması da muhik olamıyacağı 
düşünülerek bu kısım arsaların vergi nisbetleri, ziraat arazisinin nısfı derecesine indirilmiştir. 

Üzerinde bina bulunmaksızın ticaret ve san'atta istimale tahsis edilerek irat temin olunan arsa
lar, vergi nisbeti noktasından binalar gibi mütalea ve iratlarının on seneliği kıymet itibar edilerek ver
gi nisbetleri, kıymetlerinin binde on ikisi olarak tesbit edilmiştir. 

4) Verginin, arazinin iradı üzerinden alınması gayedir. Ancak arazinin iratlarının tayininde 
diğer memleketlerde tatbik edilen usulün de, henüz bu maksadı temin edecek bir tekâmül arzedeme-
miş olduğu da malûmdur. Memleketimizde ziraat usullerinin ve şekillerinin henüz intizam altına 
alınmamış bulunduğu bir zamanda vergiyi irat üezerinden almağa ve arazi iratlarının tayinine 
imkân da bulunamamaktadır. Bu imkân hasıl oluncıya kadar kıymet esasına devamda zaruret gö
rülmüştür. 

Arazinin usulü tahriri hakkında tecrübe kanunile yapılmakta olan tecrübelerde henüz kat'î neti
cesini verememiş olduğundan bütün bu mülâhazat, nazarı dikkate alınarak, arazinin umumî tahri-
ıile kıymetlerinin tayini keyfiyeti şimdilik hususî hükümlerine bırakılmıştır. 

5) tki umumî tahrir arasında geçecek müddetler içinde arazinin hal ve heyetinde vukua gelecek 
tebeddüller veya kıymetlerinde hasıl olacak artma ve eksilmeler dolayısile icrası lâzım gelen hususî 
tadilât için, cari hükümler muhtelif mevzuata ve ekseriya hadiseler üzerine ittihaz edilmiş olan ve ^ 
aralarında ahenk bulunmıyan müteferrik mukarrerata istinat etmektedir. 

Projede hususî tadilâtın muhtelif safhaları ve kadastral vergilerde mahiyetleri icabatı olarak 
temini lâzım gelen istikrar esası, nazarı dikkate alınarak ve bu esasların vergi adaletinin icabatını 
Iıaleldar etmiyecek bir şekilde tatbiki da göz önünde bulundurularak muhtelif anasır arasında bir 
ahenk ve vahdet vücuda getirecek şekilde hususî tadilât esaslarının tesbitine çalışılmıştır. 

Hususî tadilâtı istilzam edecek haller: 
A) Fidanlık, orman tesisi gibi arazinin hal ve heyetlerinde vukua gelecek tahavvüller, 
B) Arazinin kıymetlerinde hasıl olacak artma ve eksilmeler, olarak kabul edilmiştir. 
Bunlardan, (A) fıkrasına dahil olanlar için, tahavvulün vukuunda hususî tadilâta kat'î ihtiyaç 

mevcut ise de kiymetlerde tadilâtı istilzam edecek artma ve eksilmelerin tadilâta sebep teşkil ede
bilmesi için muayyen bir hadde ve daimî sebepler tesr-i altında bulunması, aranılan istikrar fikri
nin tabiî bir neticesi olarak görülmüş ve bu itibarla daimî sebepler altında yüzde yirmi ve on
dan fazla derecede husule gelen artma ve eksilmeler tadilâta esas ittihaz edilmiştir. 

Ferağ, ipotek gibi arizî sebeplerle arazi kiymetlerinin vergi noktasından artırılması, yan yana 



- 3 -
ve ayni derece ve kiymette bulunan iki araziden birinin daha fazla mükellef tutulması gibi tatbi
katta müsavatsızlıklara ve muhik şikâyetlere mahal verdiğinden bu usuller de kaldırılmış ve yine 
ayni mülâhazaya mebni münferit arazi parçaları için hususî tadilât kabul edilmiyerek asgarî, bir 
mmtaka veya mevkide bulunan umum araziye şamil olmak üzere hususî tadilât şeraiti takyit ve 
tesbit edilmiştir. 

6) Memleketimizin iklimi ve muhtelif ziraî mahsulâtımızın idrak zamanlan nazarı dikkate alına
rak verginin iki taksitte istifası ve taksit müddetlerinin mahallî, umumî meclislerinin mütaleası alı
narak tayini münasip görülmüştür. 

7) Muhtelif sebepler tesiri altında, arazi vergisi matrahını teşkil eden kiymetler tezyit edilecek 
yerde , şimdiye kadar nisbetlerin zamma tabi bulundurulmuş olması, matrahların iktisadî icabata 
göre tadili ve nisbetlerin sabit kalması prensibine muhalif bulunduğundan , bu cihet tashih edilmiş, 
projede nisbetler sabit bırakılarak matrahlar emsali tezyide tabi bulundurulmuştur. Bu cihete 
giderken, nazarı dikkate alınan husus, Türk parasının 1331 senesindeki kiymetile bu günkü kiy-
ıneti arasındaki farka istinat ettirilmiş ve bu itibarla 1931 senesindeki mukayyet kiymetler 6 misle 
iblâğ edilmiştir. Bu suretle bulunacak kiymetler sabit kalacak ve ancak hususî tadilâtla, tadil edi
lebilecektir^ 

Ayni zamanda, 1331 senesinden bu güne kadar geçen müddetler zarfında ferağ ipotek gibi mua
melât vesilesile artırılan kiymetlerin de bu esasa ircaile matrahlarda istikrar ve vergide müsavat 
temini gayesi takip edilmiştir. Gerek bu maksadın temini ve gerek mevcut ahkâmın yeni hüküm
lere intikal esnasında müşkülât ve karışıklıklara mahal bırakmıyacak bazı hükümlerin de tedvini 
ihtiyacı nazarı dikkate alınarak, projeye bu hususu teinin için muvakkat bazı maddeler ilâve 
olunmuştur. 

Projede münderiç maddelerin esbabı mucibesi 

Madde 1 — Verginin, Türkiye hududu dahilindeki araziye aidiyeti gösterilerek teklifin hududu 
tayin edilmiştir. Vergiden istisna edilecek arazi ayrıca tayin ve tesbit olunmak esası takip edilerek 
verginin mevzuu umum araziye şamil olacak bir şekilde tesbit olunmuştur. Verginin kiymetten 
alınacağı tasrih edildiği gibi üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmimatından madut olmıyan 
arsaların da arazi hükmünde bulunduğu gösterilmek suretile vergi mevzuunun tamamiyeti temin 
edilmiştir. 

Madde 2 —- Umumî esaslarda yazılı esbap ve mülâhazalar dairesinde daimî surette vergiden is
tisnası icap eden arazi gösterilmiştir. 

Madde 3 — Umumî esaslarda yazıldığı veçhile ziraî inkişafı temine medar olmak üzere vazedi
len muafiyetlerden istifade edecek arazi tayin ve tesbit edilmiştir. 

Tesis edilecek bağ, meyvelik, orman ve fidanlıklardan her birerlerinin nevilerine göre hasılat 
vermeğe başlıyacakları zamanlar nazarı dikkate alınarak muafiyet müddetleri ona göre tayin edil
miştir. 

Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân edilen muhacir ve aşiretlere suhulet ve muavenet ol
mak üzere kendilerine tahsis edilen arazinin üç sene vergiden muafiyeti kabul edilmiştir. 

Madde 4 — Üçüncü maddede yazılı muafiyetlerden istifade edecek arazi için, arazinin, muafi
yete sebep olan cihetlere tahsisi senesi içinde, beyanname ile ihbar edilmesi , vergi muamelâtında 
intizam ve selâmet temin edeceğinden üçüncü maddenin A, B, D, E işaretli fıkralarında yazılı ah
valde muafiyetten istifade için eshabından beyanname talep edilmiş ve C fıkrasındaki arazinin tahsis 
ve teffizi hükümetçe yapılacağına göre bunlar için beyanname talebine lüzum görülmemiştir. 

Muvakkat muafiyetlerin başlıyacağı ve nihayet bulacağı zamanlar da projede tesbit edilmiştir. 
Muafiyetten istifade için istenilen beyannamenin muayyen müddet zarfında verilmesini temin 

için beyannamenin geciktiği senelerin muafiyet müddetlerinden indirilmesi müeyyide olarak ka
bul ve maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 5 — Mahsulâtı, seylâp, dolu, yangm, muzır haşerat vo sari hastalıklar gibi sebeplerle 
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zayiata uğrıyan arazi vergileri için müsaadekârlık ibrazı Hükümet şiarına muvafık bir eseri şefkat 
ve merhamet vücuda getireceği tabiidir. Ancak bu müsaadekârljğm mutlak bir surette ve münferit 
arazi vergilerine tatbikında müşkülât ve mahzur mülâhaza - edilerek zayiatın köy, kasaba ve şehir 
arazisine ait ve zayiat miktarının lâakal üçte bir derecesinde bulunduğu hallere hasrı ve vergilerde 
yapıfacak tenzilâtın uğranılan zayiatın derecesile mütenasip olmak üzere Maliye Vekâletince tayini 
muvafık görülerek madde ona göre tesbit edilmiştir. 

Madde 6 — Ziraat arazisinden iken fevkalâde bir arıza neticesi olarak taş, kum ve su altında ka
lan araziden de bu halde kaldığı müddet için vergi alınmaması ayni mülâhazaya mebni vumafık 
görülmüştür. 

Madde 7 — Vergilere ait mevzuatta mükellef ile teklif mahallinin tayini umumî esaslar icabın
dan olmasına mebni madde tesbit edilmiştir. 

Madde 8 — Umumî esaslarda arzolunduğu veçhile arazi vergisinin irat üzerinden alınmasını 
temin edecek bir esas bulununcıya kadar verginin kıymet üzerinden alınmasına devam olunmak zaru
retine binaen, verginin matrahı tahrir usulile ve hususî hükümlere göre tayin edilmiş veya edilecek 
kıymetler olmak üzere tesbit olunmuştur. 

Madde 9 — Umumî esaslarda yazıldığı veçhile verginin nisbeti /iraatte istimal olunan veya 
ziraate elverişli olan arazi için elyevm cari nisbete göre kıymetlerinin binde onu olarak ve iratlı ar
salar için kıymetlerinin binde on ikisi ve iratsızlar için binde beşi olarak tayin edilmiştir. 1331 sene
sinde mukayyet kıymetleri üzerinden vergi alınmakta olan yerlere ait nisbetler kaldırılarak bilûmum 
arazi vergisi nisbetlerinin tevhidi cihetine gidilmiştir. 

Madde 10 — Arazi vergisinin tahakkuk zamanına ve tekâlif cetvellerinin tahsilat idaresine tev
diine ait hükümler tesbit edilmiştir. 

Madde 11 — Umumî esaslar bahsinde gösterildiği şekilde arazi vergisinin tahsil müddetleri tayin 
olunmuştur. 

Madde 12, 13, 14, 15, 16, 17 — Bu maddeler hususî tadilâta müteallik hükümleri muhtevidir. U-
mumî esaslarda da izah olunduğu veçhile hususî tadilâtı istilzam eden sebepler tasnif ve her birerle
rinin mahiyetleri nazarı dikkate alınarak ve kadastral vergilerin hususî tadilât noktasından ta
bi oldukları kaideler rehberi hareket ittihaz edilerek hususî tadilâta müteallik hükümler mezkûr madde
lerde tayin ve tesbit edilmiştir. 

Hususî tadilât neticesinde takdir olunacak kıymetlerin, tadilât taleplerinin vuku bulduğu seneyi 
takip eden seneden muteber addedilmesi, vergi adaletine muvafık görülmüş ancak vaki olacak talep
ler üzerine tadilât muamelelerinin senesi içinde bitirilemiyerek yeni kıymetlerin tekemmül edememiş 
bir vaziyette bulunması da nazarı dikkate alınarak bu gibi ahvalde, mukayyet kıymetler üzerinden 
verginin tahsiline devam olunmasını temin edecek surette lâzım gelen kayıtlar ilâve olunmuştur. 

Tahrir kayıtlarına geçmemiş arazinin mektumiyet senelerine ait vergilerinin defaten tahsilinde 
mükellefler için müşkülât görülerek bu kısım vergilerin beş sene zarfında tahsili için on beşinci 
madeye lâzım gelen kayıtlar konulmuştur. 

Tahrir kayıtlarına eksik geçmiş olan araziye ait kıymetlerin kayitli kısmının kıymetine göre tayin 
ve tesbitinde suhulet ve isabet görüldüğünden bu maksadı temin edecek kayıtlarda on beşinci madde
ye konulmuştur. 

iratsız arsanın iratlı arsaya tahvili halinde yeniden kıymet takdirine lüzum görülmiyerek vergi 
nisbetinin tebdilde iktifa edilmiştir. Bu suretle vuku bulacak tebeddüllerden vergi idaresinin ha
berdar edilmesini temin için mükellefler bu tebeddülleri ihbara mecbur tutulmuş ve ihbar etmiyen-
ler hakkında da ceza tatbiki cihetine gidilmiştir. 

İratlı arsaların iratsız arsaya tahvili ise vergi nisbetinin tenzilini intaç edeceği cihetle kendi 
menfaatleri icabından olan bu tahvilleri mükellefleri ihbara icbar için , ayrıca ceza tasrihine lüzum 
görülmemiştir. Yalnız bu tahviller sebebile nisbetlerde icra edilecek tenziller ihbarı takip eden 
malî seneden muteber tutularak 16 inci madde ona göre tertip edilmiştir. 

Madde 18 — Bina iratları vergisi projesinde yazılı tadilât komisyonlarının , tarzı teşekkülleri 
arazi vergisine müteallik tadilât muamelelerini de ifa edebilecek mahiyette olduğu ve tadilât mua-
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meleletka» sureti ibrasına ait hükümlerin arazi vergisine de aynen tatbiki maksadı temine kâfi 
görüldüğü eih«tle tekrara mahal kalmamak üzere arazi vergilerine ait tadilât muamelelerinin de 
meşkûr projede kabul edilen esaslar dairesinde olarak tadilât komisyonları tarafından ifası münasip 
görülmüş , bu madde ona göre tertip edilmiştir. 

Madde 19 — Projenin taadikıle mer'iyete girdiği takdirde arazi vergisine müteallik hükümlerden 
ilgası lâzım gelenler nazarı dikkate alınarak maddede gösterilmiştir. 

Muvakkat hükümler 

Madde 1 (muvakkat) — Bu projenin tertibine ait umumî sebepler ile projede takip edilen umu
mî esaslar bahislerinde yazıldığı veçhile memleketimizde mevcut araziden bir kısmının kiymetleri, 
1341 senesinden itibaren icra edilmiş olan umumî tahrirlerde yeni rayiçlere göre takdir edilmiş oldu
ğundan buralarda mezkûr kiymetler, henüz umumî tahrirleri yapılamamış olan yerlerde ise 1331 se
nesinde mukayyet kiymetler , vergilere matrah ittihaz edilmektedir. Yalnız 1331 senesinde mu
kayyet kıymetleri vergilerine matrah ittihaz edilen arazinin vergi nisbetlerî tezyit edilmiş olup 
halbuki projede nisbetin tezyidi yerine matrahın emsali tezyide tabi bulundurulması esası takip 
edildiğinden arazi matrahlarının yeniden tayini imkânı hasıl oluneıya kadar bu esası temin ede
cek şekilde ve muvakkat mahiyette ahkâm vaz'ına ihtiyaç görülmüş ve muhtelif ihtimaller derpiş 
edilerek muvakkat birinci madde ona göre tertip olunmuştur. 

Madde 2 (muvakkat) — 14 haziran 1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunu, üzerlerinde bina ol
madığı halde ticaret ve san'ata tahsis edilen iratlı arsaları kendi mevzuu dahiline almış ve müsakka
fatının tahriri yapılan yerlerde, bu arsaların iratları takdir olunmuştur. 

Projede bu arsalar, arazi mevzuu dahiline alındığından proje kanuniyet iktisap ederek mer'i
yete girince, bu arsaların vergisine matrah ittihaz edilecek kiymetlerin sureti tayini için hüküm 
vaz'ına ihtiyaç bulunduğundan, madde tesbit olunmuştur. 

Madde 3 (muvakkat) — 1840 senesinden itibaren icra edilen umumî tahrirlerde, araziye tahmin 
edilen kiymetlerin fazlalığı mükellefler tarafından iddia ve şikâyet edilmekte bulunduğundan bu 
iddiaların hakikati anlaşılmak ve şikâyetlerin önü alınmak üzere fahişliği iddia olunan kiymetlerin 
tadili için mükelleflere muvakkat bir zaman için müracaat hakkı verilmesi tensip edilmiştir. 

Madde 20 — Mer'iyet tarihi bu maddede beyan edilmiştir. 
Madde 21 — Projenin muhtevi olduğu hükümlere göre, icrasına Dahiliye, Maliye, İktisat Vekil

lerinin memur bulunduğu gösterilmiştir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No: 3 
Esas No: 1/33 

Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten gönderilen arazi vergisi kanun projesile esbabı 
mucib*si Encümenimize havale buyruknakla Maliye Vekili Beyefendi ile memuru mahsusu hazır 
oldukları halde mütalea ve tetkik edildi: 

Şimdiye kadar arazi vergisine ait müstakil bir kanun tanzim edilmemiş olduğu cihetle emlâk ni
zamnamesine ve nizamnamenin neşrinden evvel ve sonra vazü kabul edilmiş olan sair hükümlere 
istinat etmek suretile tedviri muamele olunmakta idi. 

Halbuki: emlâk nizamnamesi arazide başlı başına mükellefiyet tesisine kâfi olmadığı gibi 
Devletin mühim bir varidat menbaaını teşkil eden arazi vergisine müteallik bütün eşkâl ve 
muamelâtın toplu olarak müstakil bir kanunla tedvin ve ifa edilmesindeki lüzum ve ehemmiyet de der-

27 - V - 1931 

Yüksek Reisliğe 
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kâr olduğu cihetle Vekâletin, arazi vergisine müteallik ahkâmı mütalea ederek bunların icap 
edenlerini tadil ve tevsi etmek, alâkadarların menfaatine bazı muafiyetler kabul eylemek ve ver
gi tarhında en ziyade nazarı dikkate alınması lâzım gelen matrah, nisbet, mahalli tarh gibi esasa-
tı da halk ile Devlet menafimin mehmaemkân mütevazin bir şekilde temini noktasından tetkik 
ve mülâhaza eylemek sur etile hazırlamış olduğu mezkûr kanun lâyihasının heyeti umumiyesi en-
eümenimizce de musip görülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki: "Belediye hudutları dahilinde olupta,, cümlesine lüzum yoktur; 
çünkü bu idareden belediye hududu haricinde olan ve üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmi-
matmdan madut olmıyan arsalar araziden madut değilmiş gibi bir mana çıkıyor; binaenaleyh bu 
kabil arsalar, belediye hududu dahilinde olsun olmasın araziden maduttur. Maksada bir mutlakiyet 
ve katiyet vermek için o cümlenin de tayyı münasip görülmüştür. 

Madde 2 — Bu maddenin (C) fıkrasındaki "umuma mahsus meccani parklar ve çocuk bahçe
ler i" tabiri ibareye vuzuh vermek için " pazar yerleri" tabirinden sonraya bırakılmak suretile 
ibare takdim tehir edilmiştir. 

Ziraate elverişli olmayıp sair suretle itsifade edilmiyen arazide fundalıklar da dahil olduğu hal
de her nasılsa lâyihanın (D) fıkrasına konulmadığından encümenimizce (fundalık) kelimesi de ilâve 
olunmuştur. 

Madde 3 — Bu maddenin (A) fıkrasına (güllükler) kelimesi ilâve edilmiş ve muafiyet müddeti 
(beş) seneden (altı) seneye iblâğ edilmiştir. 

B) fıkrasına (yeniden vücuda getirilecek incir bahçederi "sekiz sene müddetle") tabiri ilâve edil
miştir. 

E) fıkrasında yeniden vücuda getirilecek dutluklar hakkında bir sarahat olmadığından mezkûr 
fıkraya dutluklar da ilâve edilerek on sene müddetle muafiyet meyanma ithal edilmiştir. 

Madde 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5 — işbu maddede rarazinin tamamı veya muayyen bir mmtakası seylâp, dolu, yangın 

gibi fevkalâde arızalar dolayısile üçte bir derecesinde zayiata uğradığı takdirde kısmen veya tamamen 
vergileri terkin edileceği zikredildiği halde (kuraklık) da ayni evsafı haiz olduğu halde bu meyana it
hal edilmemiş olduğundan mezkûr kelime fıkraya ilâve edilmiştir. Birinci fıkranın nihayetindeki 
(edilebilir) fili iktidarisi kaldırılarak (edlir) haline konulmuştur. 

Madde 6 — Hükümetin teklifi aynen 
Madde 7 —- Hükümetin teklifi aynen 
Madde 8 — Bu madde maksadı daha sarih ve vazih surette ifade edecek şekilde tashih edilmiş

tir. 
Madde 9 — Bu maddenin (B) ve (C) fıkralarındaki (belediye hudutları dahilinde bulunan) ta

birleri birinci madde ile tenazur teşkil etmek üzere tayyedilmiştir. 
Madde 10 — Maddenin ilk fıkrası maksadı ipham edecek bir şekilde yazılmış ve esasen bunun ta-

zammun ettiği hüküm diğer maddelerde daha sarih ve kat'î bir surette ifade edilmiş olduğu cihetle 
bu fıkra zait görülerek ona göre tadil edilmiştir. 

aMdde 11 — Mükelleflere tediyede daha kolaylık olmak üzere işbu maddenin ikinci fıkrasındaki 
(sekiz ay) müddet (on ay) a iblâğ edilmiştir. 

Madde 12 — Birinci fıkrada dutluk, güllük,zeytinlik tabirleri her nasılsa konulmadığından en
cümenimizce ilâve edilmiş ve ikinci fıkradaki (keza) kelimesi fazla görüldüğünden tayyolunmuştur. 

Madde 13 — Hususî tadilâtı ihtiva eden işbu maddede mükelleflerin talebi üzerine tadilât yapı
lacağı ibaresi müphem görülerek (mükelleflerden bir veya bir kaçının) tabiri ilâve edilmek suretile tav
zih edilmiştir. 

İkinci fıkrada hususî tadilâtın yalnız idare hayeti kararile yapılacağı münderiç isede (belediye 
hududu dahilinde olan yerlerde belediye ve köylerde köy heyeti mazbataları üzerine) idare 
heyeti kararile yapılacağı tasrih edilmiştir. 

Madde 14 — Bu maddenin son fıkrasında tadilât neticesinde fazla alındığı anlaşılan verginin 
reddedildiği musarrah ise de bunun mahsup edilmesinde de mükellef için suhulet olduğundan ilâveye 
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(ret) kelimesinden sonra veya (mahsup) tabiri ilâve edilmiştir. 

aMdde 15 — Bu maddenin birinci fıkrası tabı hatası olarak takdim ve tehir şeklinde yazılmış oldu
ğundan tashih edilmiştir. îkinci fıkrasında alelitlâk (yapılacak tahrirlerde) tabiri müphem görüle
rek evveline (bu kanunun meriyetinden sonra) tabiri ilâve edilmiş ve Hükümetin lâyihasında eksik 
geçen miktarı kaydettiği halde fazla geçen miktarlar hakkında bir hüküm mevcut olmadığından fazla 
için dahi ahkâm konulmuş ve bunun dahi (rett veya mahsubu) temin edilmiştir. 

Madde 16 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul ve matbu lâyihada yedinci satırdaki tabı 
hatası olan geçmiş kelimesi gecikmiş olarak tashih edilmiştir. 

Madde 17 — Bu maddede arsalar üzerine bina yapıldığı takdirde arsa verginin binadan vergi 
alınmağa başladığı tarihten itibaren terkin edilmesi teklif edilmiştir. 

Halbuki yeni yapılan binalar için üç sene muafiyet kabul edildiğinden ve bina vergisi üç se
ne muafiyetten sonra alınmağa başlıyacağından teklifin metnine nazaran muafiyet senelerinde arsa 
vergisi alınmak iktiza edecektir. Bu hal, bahşedilen muafiyetle tevafuk edemiyeceğinden lâyiha (bi
nadan vergi alınmağa başladığı) yerine (bina muafiyetinin başladığı) tabiri konularak muafiyet 
müddetinde mutlak olarak hiç bir vergi alınmaması temin edilmiştir. 

Madde 18 — Maddenin birinci fıkrası aynen kabul edilmitşir. 
îkinci fıkranın başına manaya vuzuh vermek üzere (tadilâtta) kelimesi ilâve edildiği gibi niha-

yetindeki (hususî hükümlere) terkibindeki (hususî) kelimesinin lüzumsuzluğu görülerek tayyedil-
miştir. 

Madde 19 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde 1 — Bu maddenin birinci fıkrasının sonundaki (bu esasa) tabiri yerine manaya 

daha ziyade vuzuh vermek üzere (1331 kıymetlerine) tabiri konulmuştur. 
îkinci fıkranın sonundaki (zamma) tabiri de ayni maksatla altı misle tabirile değiştirilmiştir. 
Muvakkat madde 2 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde 3 — Maddenin birinci ve ikinci fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin üçüncü fıkrası tamamen tayyedilerek yerine encümenimizce ayrı bir fıkra konulmuş ve 

kanuna muvakkat maddelerin ilâvesini icap ettiren haller için bir teyit kuvveti konulmuştur. Filha
kika son arazi tahrirlerinin bazı mıntakalarda haddi itidalin çok fevkinde yazılmış olması mükellef
lerden bir kısmına çok ağır vergiler yüklenmiştir. 

Encümenimiz bu kabil hataların tashihi için bütün kanunî yolları hazırladıktan başka her hangi bir 
sebeple bu muamele ikmal edilemezse mükellefin mağdur kalmamasını ciddiyetle düşünmüştür. Bi
naenaleyh tadil muamelesi talepname tarihinden itibaren bir sene zarfında neticelendirilmezse 
müteakip senede vergiden yüzde yirmi, ikinci senede ikmal edilmezse yüzde elli noksan tahakkuk etti
rilmesini bu düşünce ile kabul etmiştir. 

Esasen tadil neticesinde fazla alındığı anlaşılırsa ret veya mahsup noksan alınmışsa başkaca tahsili 
mümkün olacağından hazine ve mükellef hakkında da her hangi bir müsavatsızlık mevzubahs değildir. 

Muvakkat madde 4 — Hükümetin teklifinde bulunmıyan bu madde encümenimizce ilâve edilmiştir. 
Kanunun muvakkat maddelerile üçüncü maddede izah edildiği veçhile son zamanlarda yapılmış 
tahrirlerin hatalı cihetlerinin ıslahı düşünülmektedir. Ancak bunda halkın kanunî müddeti dahilin
de ve tayin edilen eşkâl tahtında müracaatı icap etmektedir. Arazi tahriri daha ziyade köylülere taallûk 
etmekte ve ekseri köylülerimizce de kanunların neşrü ilânı takip edilmemektedir. Bu sebeple muvak
kat madde hükümlerinin ilân varakalarile ve ihtiyar lıeyetleri vasıtasile tahrir gören mahallerde 
ilânı mecburiyeti kanuna ilâve edilmiştir. 

Madde 20 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 21 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yalnız Maliye Vekili memurdur. 
İşbu esbabı mucibe lâyihasına merbut lâyihai kanuniye havale mucibince İktisat Encümenine 

tevdi kılındı. 

Keis M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
İsmet İhsan Kemal Konya 

livfik M. Nedim Kâmil 
Âza 

Adnan , ; • ' 4 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. _ , 
Bütçe Encümeni 10 - VI -1931 
M. No. 32 . • " ' ; • ' . , • 
Esas No. 1/33 ' s x ' ' •„ ' 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe teklif ve Maliye Encümeni tarafından müzakere neticesinde bazı tadilâtla kabul olu
narak encümenimize havale buyrulan arazi vergisi kanunu Maliye Vekili Abdülhalik Beyefendinin 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun heyeti nmumiyesi hakkında encümenimizde tebellür eden kanaat şudur: 
Kanun lâyihasında arazi vergisinin tarh ve cibayetinde şimdiye kadar istinat edilen 1302 tarihli 

emlâk nizamnamesile bundan evvel ve sonra neşrolunan mevzuatı toplu olarak ve tek bir kanun halin
de tedvin eylemek ve günün icaplarına göre muafiyet, nisbet, emsal ve hususî tadilât gibi esasa ve 
tatbikat şekillerine taallûk eden hususatı ikmal ve ıslah etmek gayesi istihdaf edilmiştir. 

Ancak arazi gibi verim ve geliri cevvî ve iktisadî şeraitin umumiyetle tahminlere sığmıyan tahav-
vülâtına tabi olan bir matrah üzerinden alınan verginin kıymet üzerinden tahakkuk ettirilip cibayet 
edilmesi kıymet üzerinde hususî tadilât hakkında ne kadar geniş hareket edilir ve ne kadar kolaylık 
temin olunursa olunsun hukukun ziyama imkân bırakmıyacak adilâne bir tarzın tesisini imkânsız bı
rakacaktır. 

Hükümetin dahi kanun lâyihası hakkındaki esbabı mucibesinde bu ciheti bütün ehemmiyetile na
zara alarak lıakikî irat üzerinden vergi tahakkukettirmek esasını bir gaye olarak istihdaf eylediğine 
işaret mucibi memnuniyettir. Filhakika Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edildiği veçhile haki
kî irat üzerinden vergi tahakkuk ettirilmesi ideal bir şekli ifade ediyorsa da bunun tatbikatının müş
külâtı ve istilzam edeceği büyük fedakârlıklar bu gün ne kabili iktiham ve ne de verginin bu günkü 
hasılı ile mütenasiptir. 

Binaenaleyh bütün mahzurlarile beraber uzunca bir müddet için tatlrlcuda mecburiyet görülen kıy
met üzerinden vergi alınması tarzının tatbikat şekillerinin islâhı ve bi!hassa arazinin umumî tahririni 
mümkün olduğu kadar az bir zaman zarfında intaç etmek üzere amelî ve âdilâne usullerin tesisi, üze
rinde ehemmiyetle tevakkuf edilecek bir mevzu ve Hükümetten ihtimalle takip edilmesini bilhassa te
menni edeceğimiz bir iştir. 

Filhakika arazinin bu günkü kıymetleri aralarında kabili mukayese olamıyacak derecede muhte
lif mikyaslara istinat etmektedir. İlk tahrir 1275 senesinde yapılmış ve arazi 1295 de kısmen bir yok
lamaya tabi tutulmuştur. 1341 tarihinde aşarın ilgası üzerine 64 kazada umumî tahrire teşebbüs edil
miş ve bu tahrir 12 kazada intaç edilmiş denilecek hale gelmiştir. Buna nazaran araziden bir kısmının 
kıymetleri 1275 ve 1296 senelerindeki kıymetleri ve bir kısmının da ferağ ve intikâl ve diğer muamelât 
ile teayyün eden kıymetleri ile temsil edilmekte ve 1331 senesine kadar altın ile ifade edilmekte iken 
1331 senesiden itibaren her hangi bir sebeple muamele gören veya taksitli satışlara tabi olan arazi ile 
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12 kazanın arazisi de umumî tahrir neticesinde o senelerin esasen yüksek olan rayiç kıymetlerine göre 
bu günkü nakit ile ifade edilmektedir. Vakıa kıymeti altın ile ifade edilmiş olan arazinin kıymetleri 
24 mayıs 1929 tarih ve 1454 numaralı kanun ile 6,5emsalile darp olunarak bu günkü nakit farkla
rı az çok bertaraf edilmeğe çalışılmış isede böyle uznu bir tarihî devreye ait muamelât ile kıymet rak-
kamlarının muhtelif senelerdeki rayiçlerinin kabili mukayese olabilmesi imkânı mevcut olmadığından 
kıymetler üzerindeki büyük tef avut ler izale edilememiştir. 

Teklif olunan kanun lâyihası ile Hükümet verginin mesnedini teşkil eden kıymet üzerinde bu 
gün azamî derecede mevcut olan gayri müsait şerait dahilinde haksızlıkları imkân hududu dahi
linde bertaraf etmeğe ve umumiyet itibarile bu hududa az çok yaklaşmağa çalışmıştır. Bu iti
barla encümenimizde bu günkü zaruretlere ittiba ederek kanunun heyeti umumiyesini ilk bir esas 
olarak kabul etmiş ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Maddeler üzerinde encümenimiz esas itibarile Maliye Encümeninin noktai nazarına iştirak etmiş 
ve aşağıda arzedeceğimiz bazı tadilât ve tashihatı icra eylemiştir. 

Maliye Encümeninin tadilinde birinci maddeye iratlı, iratsız arsaların tefriki ilâve edilmiş ve 
ikinci maddede Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan teşekküllere, vilâyet hususî ida
relerine ve belediyelere ait olupta icar ve isticar edilmiyen ve amme hizmetlerine de terk ve tah
sis olunmıyan kabili zer arazi ile arsalar vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnanın bu arazi ve ar
saların ekseriya devamlı bir surette gayri kabili istifade bir halde kalmasını intaç edeceğini na
zara alan encümenimiz bu hükmü iktisadî prensiplerimizle kabili telif bulamamıştır. Bu itibarla 
bu nevi arazi ve arsaların dahi vergiye tabi tutulması esasını kabul etmiştir. Maddenin istisna
lar hakkındaki diğer ahkâmı ipka edilmiş yalnız kanunî salâhiyetlerine istinaden Hükümet tara
fından tasarrufu menedilen arazi ve arsalar dahi istisnalar meyanına alınmıştır. 

Üçüncü madde muvakkat muafiyetlerde yeniden tesis olunacak meyvalıklarm muafiyeti altı 
seneden sekiz seneye çıkarılmış ve (B) fıkrasına aşılama suretile vücuda getirilecek zeytinliklerin 
on sene müddetle muafiyetten isifadesi ilâve edilmiştir. 

Altıncı maddede müracaat tarihinden sonra gelen taksitlerle başlıyarak muafiyet bahsedilmesi da
ha adilâne bulunmuştur. 

Onuncu madde, nizamnameye girecek hükümleri ihtiva ettiği için tayyedilmiş ve on birinci madde
nin birinci fıkrasında Maliye Vekâletine verilen salâhiyet mutlak görülerek maddenin ikinci fık
rası ve 12 inci maddenin ikinci fıkrasında da dördüncü maddedeki vuzuh kâfi görülerek maddenin 
(dördüncü maddede beyanname) ibaresinden sonraki fıkrası tayyedilerek 10 uncu ve 11 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Muhtemel her hangi bir adaletsizliğin tehaddüsüne meydan vermemek üzere on üçüncü maddede 
her hangi bir mükellefin münferit tadil teklifinin dahi nazara alınması esası kabul olunmuş ve fakat 
muhik olmıyan müracaatların tevalisile hem muamelâtın işkâline hem Devletçe faidesiz masraflar 
ihtiyarına meydan vermemek üzere haksız müracaatlarda bulunan müracaat sahiplerine tazmin masa
rifi kayıtlan ilâve edilmiştir. Umumî tahrir yapıldıktan sonra ahvali adiyede kıymetlerde münferi
den derhal büyük tahavvüllerin hudusu mevzubahs olamıyacağından bu maddeye umumî tahririn 
meriyete girdiği yerlerde üç sene müddetle münferit tadilât talep edilemiyeceğine dair bir fıkra ilâve 
ve 12 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

15 inci maddede Maliye Encümeninin tadilinde tahrir kayıtlarına geçmemiş arazinin mektumi-
yet senelerine ait vergilerinin mektumiyetin tahakkuk ettiği tarihte takdir edilecek kıymet üzerinden 
ve müteakip beş sene zarfında müsavi taksitlerle «tahsili derpiş edilmiştir. Arazi tahrirlerinin yuka
rıda arzedilen müşevveş vaziyeti dahilinde mektumiyeti tahakkuk eden araziden, belki de 1275 tari
hine kadar varacak mütekaddem seneler için vergi aranması Encümenimizce muhik görülmemiş ve 
mektumat hakkında yalnız mütekaddem beş senelik vergi tahsil edilebileceği yolunda madde tadil 
edilerek 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Üzerinde bina inşasına başlanan arsalar vergisinin inşaatın başladığı seneyi takip eden malî se
ne bidayetinden itibaren terkini muvafık telâkki edilmiş ve bu terkin keyfiyeti inşaatın iki sene 
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zarfında itmamı kaydile takyit edilerek bu hususa dair olan 17 inci madde 16 inci madde ol;ı-
rak tadil edilmiştir. 

Bina iratları kanunundaki ahkâma atfen tadil komisyonları hakkında arazi vergisi kanununa 
ayrıca ahkâm dercolunmamıs bulunuyordu. Tadilât taleplerini tetkik etmek üzere belediye 
hududu dahilinde bir veya birkaç ve köylerde de her köyde bir komisyonun gerek binalar ve ge
rek arazi ve arsalar hakkındaki tadilât taleplerini tetkik etmesi esası kabul olunarak bu komisyon
ların teşekkül ve faaliyetlerine ait hükümlerin her iki kanuna derci muvafık görülmüştür. 

Arazi vergisi kanununa 17 ve 18 inci maddeler bu maksatla ilâve edilmiştir. 
Muvakkat birinci ve üçüncü maddelere bir iki kayit ilâve edilmiş ve muvakkat dördüncü mad

deye bu kanundan umum köylere bir nüsha gönderilmesi mecburiyeti ilâve edilmiştir. 
Kanuna, tatbik tarzlarını göstermek üzere birnizamname neşrini âmir bir maddenin dahi ilâvesi 

lüzumlu görülmüş ve diğer maddeler hakkındaki Maliye Encümeni tadilleri aynen veya pek cüz'i 
tashihlerle kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının encümenimizce tadilen kabul olunmuş şeklini Umumî Heyetin tasvibine arze-
deriz. 

Reis 
Gümüşane 
II. Fehmi 

Elâziz 
H. Tahsin 

Sivas 

Rs. V. 
istanbul 
Ali Rana 

Erzurum 
Aziz 

Sivas 
M. Remzi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

İsparta 
Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Konya 

Aksaray 

Kırklareli 
M. Nahit 

Ankara 

Kayseri 

Bursa 
Dr. Galip 

Kütahya 
Muhlis 

Çorum 
Mustafa 

Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN TEKİLlF l 

Arazi vergisi kanunu projesi 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu da
hilinde bulunan bilûmum arazi bu kanun mucibin
ce tayin olunacak kıymetleri üzerinden arazi vergi
sine tabidir. 

Belediye hudutları dahilinde olupta üzerinde 
bina bulunmıyan ve bina mütemmimatından ma-
dut olmıyan arsalarda araziden maduttur. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı arazi, vergiden 
müstesnadır: 

A) Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve vilâyet hususî idarelerine ve 
belediyelere ait olup icar ve isticar edilmiyen arazi 
ve arsalar, 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Arazi vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu 
dahilinde bulunan bilûmum arazi bu kanun mu
cibince tayin olunacak kıymetleri üzerinden arazi 
vergisine tabidir. 

Üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmima
tından madut olmıyan arsalar da araziden madut
tur. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı arazi, vergiden 
müstesnadır: 

A - Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve vilâyet hususî idraelerine ve 
belediyelere ait olup icar ve isticar edilmiyen arazi 
ve arsalar. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Arazi vergisi kanunu lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu da
hilinde bulunan umum arazi bu kanun mucibince 
kıymetleri üzerinden arazi vergisine tâbidir. 

Üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmima-
tından madut olmıyan arsalar da araziden madut j 

tur. 
Etrafı çevrilmiş olsun olmasın ticaret ve san'at 

işlerinde kullanılmak üzere müstakillen kiralanan 
arsalar iratlı ve bunlardan gayrisi iratsız arsa ad
dolunur. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı arazi vergiden 
muaftır: 

A) Devlete ve mülhak veya hususî bütçelerle ida
re edilen teşekküllere ve belediyelere ve umumun 
menfaatine hizmet eden cemiyetlere ait olup mücer
ret kazanç maksadile tesis edilmiş olmıyan ve icar 
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B) Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere, belediylere, menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlere ait olup ziraatın ıslah ve inki
şafı için vücuda getirilen numune fidanlıkları ve 
meyvalıklan (kazanç maksadı olmamak şartile) 

C) Devlete, mahallî idarelere ve belediyelere 
ait millî şoseler, yollar, caddeler, sokaklar, mey
danlar, umuma mahsus meccanî parklar ve çocuk 
bahçeleri, pazar yerleri, köylerin şahsiyeti mane-
viyesine ait harman yerleri, 

D) Ziraata elverişli olmadığı gibi sair suretle 
de istifade edilmiyen taşlık ve bataklık arazi, 

E) Hususî kanunlar veya mukavelenamelerle 
muafiyeti kabul edilmiş veya edilecek olan arazi ve 
arsalar, 

Muvakkat muafiyetler 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı arazi tayin olunan 
müddetler zarfında vergiden muaftır: 

A) Yeniden vücuda getirilecek bağlar, meyva-
lıklar (beş sene müddetle) 

B) Yeniden vücuda getirilen zeytinlikler (on 
iki sene müddetle) 

C) Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen 
arazi (üç sene müddetle) 

D) Hususî kanunlarına veya usullerine göre 
yeniden ziraata elverişli bir hale getirilen arazi 
(üç sene müddetle) 

E) Hususî kanunlarına tevfikan yeniden vü
cuda getirilen ormanlar (yirmi sene müddetle) 

B - Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere, belediyelere, menafii u-
mumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ziraatin ıslah 
ve inkişafı için vücuda getirilen numune fidanlık
ları ve meyvalıklar (kazanç maksadı olmamak şar
tile). 

C - Devlete, mahallî idarelere ve belediyelere 
ait millî şoseler, yollar, caddeler, sokaklar, meydan
lar, pazar yerleri, umuma mahsus meccanî parklar 
ve çocuk bahçeleri, köylerin şahsiyeti maneviyesine 
ait harman yerleri. 

D - Ziraate elverişli olmadığı gibi sair suretle do 
istifade edilmiyen taşlık, bataklık ve fundalık arazi 

E - Hususî kanunlar veya mukavelenamelerle 
muafiyeti kabul edilmiş veĵ a edilecek olan arazi ve 
arsalar. 

Muvakkat muafiyetler 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı arazi tayin olunan 
müddetler zarfında vergiden muaftır: 

A - Yeniden vücude getirilecek bağlar, meyva
lıklar, güllükler (altı sene müddetle) 

B - yeniden vücude getirilecek incir bahçeleri 
(sekiz sene müddetle) zeytinlikler (on iki sene müd
detle) 

C - Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edi
len arazi ( üç sene müddetle ) 

D - Hususî kanunlarına ve usullerine göre ye
niden ziraaate elverişli bir hale getirilen arazi (üç 
sene müddetle) 

E - Hususî kanunlarına tevfikan yeniden vü
cude getirilen ormanlar (yirmi sene müddetle) dut
luklar (on sene müddetle) 



edilmiyen ziraatin ıslâh ve inkişafına matuf numu
ne fidanlıkları, meyvalıklar, numune tarla ve çift
likleri, spor sahaları, umuma mahsus meccani park
lar, çocuklara mahsus bahçeler ve oynama mahal
leri. 

B) Devlete ve mahallî idarelere veya belediye
lere ait her nevi yollar, caddeler, sokaklar, meydan 
ve pazar yerleri, köylerin manevî şahsiyetine ait 
harman yerleri. 

C) Ziraate elverişli olmadığı gibi sair suretle 
de istifade edilmiyen taşlık, bataklık ve fundalık 
arazi. 

D) Hususî kanunlar veya mukavelenamelerle mu
afiyeti kabul edilmiş veya edilecek olan arazi ve ar
salar. 

Kanunî salâhiyetlerini istimal ederek hükümet 
tarafından tasarrufu menedilen arazi ve arsaların 
vergisi memnuiyetin devamı müddetince alınmaz. 
Memnuiyetin zeriyyat mevsimine tesadüfü halinde 
vergi muafiyeti o senenin tamamına şamil olur. 

Muvakkat muafiyetler 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı arazi bu kanunla 
tayin olunan müddetler zarfında vergiden muaftır: 

A) Yeniden vücude getirilecek bağlar, güllük
ler (altı sene müddetle) 

B) Yeniden vücude getirilecek meyvalıklar ve 
incir bahçeleri (sekiz sene müddetle) 

C) Aşılama suretile vücude getirilecek zeytin
likler (on sene müddetle) 

Ç) Yeniden vücude getirilecek zeytinlikler (on 
iki sene müddetle) 

D) Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen 
arazi (üç sene müddetle) 

E) Hususî kanunlarına ve usullerine göre ye
niden ziraate elverişli bir hale getirilen arazi (üç 
sene müddetle) 

F) Hususî kanunlarına göre yeniden vücude ge
tirilen ormanlar (yirmi sene müddetle) dutluklar 
(on sene müddetle) 



MADDE 4 — Üçüncü maddenin A, B, D, E 
fıkralarında yazdı muafiyetlerden istifade için 
arazinin mezkûr maddede yazılı cihetlere tahsis 
edilmiş olduğunun alâkadar varidat idaresine, se
nesi içinde beyanname ile bildirilmesi meşruttur. 

Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere 
tahsis edildiği seneyi takip eden malî seneden baş
lar. Senesi içinde beyanname verilmezse muafiyet 
beyannamenin verildiği malî seneyi takip eden 
seneden muteber olur. Bu takdirde beyannamenin 
verildiği malî senenin nihayetine kadar geçen 
müddetlere ait muafiyet hakkı sukut eder. 

Muafiyetleri hitam bulan arazi de, muafiyetin 
hitamını takip eden malî seneden itibaren mükel
lef tutulur. 

MADDE 5 — Her hangi bir köy veya kasaba 
veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir 
mıntakasının mahsulâtı seylâp, dolu, yangın, mu
zır haşerat veya sari hastalıklar gibi fevkalâde arı
zalar dolayısile en az üçte bir derecesinde zayiata 
uğrarsa bu suretle zarar gördüğü idarî tahkikatla 
sabit olanların o seneye ait vergileri Maliye Veki
linin müsaadesiLe kısmen veya tamamen terkin 
edilebilir. 

İcar edilmiş veya mahsulâtı sigortalı araziye ait. 
vergiler için, terkin muamelesi tatbik olunmaz. 

MADDE 6 — Ziraat arazisinden iken fevkalâ- i 
de bir arıza neticesi olarak taş, kum, su altında 
kalan ve bu sebeple bir seneden fazla devam etmek 
üzere zeredilmiyecek bir hale geldiği idarî tahkiktla 
sabit olan araziden, bu halde kaldığı müddetçe 
vergi alınmaz. 

MüekkeUef ve teklif mahalli 

MADDE 7 — Arazi vergisi, arazinin mutasar
rıfına ve intifa hakkı varsa müteneffiine ve bunlar 
yoksa araziyi mutasarrıf gibi istimal edene aittir. 

Şayi hisse ile araziye mutasarrıf olanlar hisse
leri nisbetinde vergi ile mükelleftirler. 

Arazi vergisi, arazinin bulunduğu kaza, varidat 
idaresince tarholunur. 

Verginin matrahı 

MADDE 8 — Arazi vergisinin matrahı, arazi 
ve arsaların tahrir usulile ve hususî hükümlerine 
göre tayin edilmiş veya edilecek kiymetleridir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Her hangi bir köy veya kasaba 
veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir 
mıntakasının mahsulâtı, seylâp, dolu, kuraklık, 
yangın muzır haşarat veya sari hastalıklar gibi 
fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derece
sinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü 
idarî tahkikatla sabit olanların o seneye ait ver
gileri Maliye Vekâletinin müsaadesile kısmen veya 
tamamen terkin edilir. İcar edilmiş veya mahsu
lâtı sigortalı araziye ait vergiler için, terkin mua
melesi tatbik olunmaz. 

MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

Verginin matrahı 

MADDE 8 — Arazi vergisinin matrahı, arazi 
ve arsaların tahrir ve hususî tadil usullerile ve bu 
kanun hükümlerine göre tayin edilmiş veya edile
cek kıymetleridir. 



MADDE 4 — Üçüncü maddenin A, B, C, Ç, E, F 
fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için arazi
nin mezkûr maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun alâkadar varidat idaresine senesi içinde 
beyanname ile bildirilmesi meşruttur. 

Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tah
sis edildiği seneyi takip eden malî seneden başlar. 
Senesi içinde beyanname verilmezse muafiyet, be
yannamenin verildiği malî seneyi takip eden sene
den muteber olur. Bu takdirde beyannamenin ve
rildiği malî senenin nihayetine kadar gecen müddet
lere ait muafiyet hakkı sukut eder. 

Muafiyetleri hitam bulan arazi de muafiyetin hi
tamını takip eden malî seneden itibaren mükellef 
tutulur. 

MADDE 5 — Her hangi bir köy veya kasaba 
veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir 
mıntakasının mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yan
gın, muzur haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi 
fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derece
sinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü ida
rî tahkikatla sabit olanların o seneye ait vergileri 
Maliye Vekâletinin müsaadesile kısmen veya tama
men terkin edilir. îcar edilmiş veya mahsulâtı si
gortalanmış araziye ait vergiler için terkin muame
lesi tatbik olunmaz. 

MADDE 6 — Ziraat arazisinden iken fevkalâ
de bir arıza neticesi olarak taş, kum veya su altın
da kalan ve bu suretle zeredilemiyecek bir hale 
geldiği idarî tahkikatla sabit olan araziden sahibi
nin müracaatı tarihinden sonra gelen taksitten baş
lamak üzere arızanın devam ettiği müddetçe vergi 
alnımaz. 

Mükellef re teklif mahalli 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Veryinin matrahı 

MADDE 8 — Maliye Encümeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Vergisinin nisbeti I 

MADDE 9 — Arazi vergisi aşağıda yazılı nis-
betlcr üzerinden alınır: 

A ) Ziraatte istimal olunan veya ziraate elve
rişli bulunan arazi için kiymetlerinin binde (10) u. 

B ) Belediye hudutları dahilinde bulunan iratlı 
arsa için kiymetlerinin binde (12) si, 

C ) Belediye hudutları dahilinde bulunan irat
sız arsalar için kiymetlerinin binde (5) i. 

Verginin tahakkuku 

MADDE 10 — Arazi vergisi, arazinin bu ka
nun mucibince tayin edilen kıymet ve nisbetleri ü-
zerinden tahakkuk ettirilir. Tahakkukatı ihtiva 
eden tekâlif cetvelleri malî senenin hululünden en 
az bir ay evvel varidat idarelerinden tahsilat idare
lerine verilir. 

Tahsilat 

MADDE 11 — Arazi vergisi iki taksitte alınır. 
Taksit zamanları her mahallin ziraî ve iktisadî va
ziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin mütaleası 
* ılınarak Maliye Vekâletince tayin olunur. 

İkinci taksit müddeti malî senenin 8 inci ayını 
giremez. 

Hususî tadilât 

MADDE 12 — Arazi, bağ, meyvalık, fidanlık, 
orman haline girer; veya bu halde bulunan arazi, 
üzerindeki kütükler, fidanlar, ağaçlar sökülerek 
veya mahvolarak tarla haline gelirse mükelleflerin 
veya mal memurlarının taleplerile yeniden kıymet 
takdir olunur. Tadilen takdir olunan kıymetler, 
tahavvülün vuku bulduğu seneyi takip eden malî 
seneden itibaren vergiye matrah ittihaz edilir. 

Üçüncü maddede yazılı muafiyetlereden istifa
de eden arazinin kıymetleri, muafiyet müddetinin 
sonuncu senesinde tayin edilerek keza ertesi malî 
seneden muteber olur. Dördüncü maddede, beyan
name verilmemesinden dolayı muafiyet senelerine 
ithal edilmiyen seneye veya senelere ait vergilere 
de, bu suretle bulunacak kıymetler matrah ittihaz 
olunur. 

Verginin nisbeti 

MdADDE 9 — Arazi vergisi aşağıda yazılı nis-
betler üzerinden alınır: 

A - Ziraatte istimal olunan veya ziraate elveriş
li bulunan arazi için kıymetlerinin binde ( onu ) 

B - îratlı arsalar için kıymetlerinin binde (onu) 
C - İratsız arsalar için kıymetlerinin binde (be

şi ) 

Verginin tahakkuku 

MADDE 10 — Arazi vergisinin, bu kanun mu
cibince yapılacak tahakkukatını ihtiva eden tekâlif 
cetvelleri, malî senenin hululünden en az bir ay 
evvel varidat idarelerinden tahsilat idarelerine ve
rilir. 

Tahsilat 

MADDE 11 — Arazi vergisi iki taksitte alı
nır. Taksit zamanları her mahallin ziraî ve ikti
sadî vaziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin 
mütaleası alınarak Maliye Vekâletince tayin olu
nur. 

İkinci taksit müddeti malî senesinin (10) un
cu ayını geçemez. 

Hususî tadilât 

MADDE 12 — Arazi, bağ, meyvalık, fidanlık, 
güllük, dutluk, zeytinlik ve orman haline girer ve
ya bu halde bulunan arazi, üzerindeki kütükler, 
fidanlar ve ağaçlar sökülerek veya mahvolarak tarla 
haline gelirse mükelleflerin veya mal memurlarının 
taleplerile yeniden kıymet takdir olunur. Tadilen 
takdir olunan kıymetler, tahavvülün vuku bulduğu 
seneyi takip eden malî seneden itibaren vergiye 
matrah ittihaz edilir. 

Üçüncü maddede yazılı muafiyetlerden istifade 
eden arazinin kıymetleri, muafiyet müddetinin so
nuncu senesinde tayin edilerek ertesi malî seneden 
muteber olur. Dördüncü maddede beyanname ve
rilmemesinden dolayı muafiyet senelerine ithal edil
miyen seneye veya senelere ait vergilere de bu su
retle bulunacak kıymetler matrah ittihaz olunur. 
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B) İratsız arsafai" îçln• kryriiMermın Sinde (beşi) 
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MADDE 10 — Arazi vergisi iki taksitte alı
nır. Taksit zamanlan her mahallin ziraî ve iktisa
dî vaziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin mü-
taleası alınarak Maliye Vekâletince tayin olunur. 
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MADDE 11 — Arazi, bağ, meyvalık, fidanlık, 
güllük, dutluk, zeytinlik ve orman^ haline :,-gixev. 
veya tyuı ıhakje ^bulunan âra&i, üzerin,4ekj,^U|ü}çler,, 
fidanlajvare ağaçla* sökülerek vey^,ma&vQİa#ak tar
la haline gelirse mükelleflerin veya mal, menufcçjarı-
nın talepleri ile bu araziye yeniden kıymet takdir 
olunur. Tadilfen' tökdir" öİütfari kıymetler tahavvü-
lün vuku bulduğ,u seneyi takip^eclen malî seneden 
itibaren vergiye matrah ittihaz''ödılİr?' 

Üçüncü maddede yazılı mukfiye'tİe¥den "İstifâde 
eden arazinin kıymetleri,1 '''flıttalfiyet - fetiactetinin 
sonuncu senesinde tayin edilerek «rtesi'fflâff^selfeden 
muteber olur. . : , , c<»ift>;"> a» , a 

.:.., j *---»• •vuirriİfıMftl '< • 

'' '• '' r . ,,.. ;:... nVı ^ tutun 
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MADDE 13 — Bir şehir veya kasaba veya kö

yün tamamındaki arazi veya arsaların veyahut bir 
mıntaka veya mevkide bulunan arazinin, veya bir 
mahalle veya meydan veya sokaktaki arsaların 
umumiyetle kıymetleri en az iki sene devam ede
ceği tahmin olunan her hangi bir sebeple yüzde 
yirmi derecesinde artar veya eksilirse mükellefle
rin veya mal memurlarının talepleri üzerine husu
sî tadilât yapılır. 

Hususî tadilât, mıntaka, mevki, mahalle, sokak 
ve meydanlardaki arazi ve arsalar için idare he
yetleri kararile ve bunların haricindeki mahaller 
için idare heyetinin kararı ve Maliye Vekâletinin 
mezuniyetile yapılır. 

MADDE 13 — Bir şehir veya kasaba veya kö
yün tamamındaki arazi veya arsaların veyahut bir 
mıntaka veya mevkide bulunan arazinin veya bir 
mahalle veya meydan veya sokaktaki arşların u-
mumiyetle kıymetleri en az iki sene devam ede
ceği tahmin olunan her hangi bir sebeple yüzde 
yirmi derecesinde artar veya eksilirse mükellef
lerden bir veya bir kaçının veya mal memurları-

I nın talepleri üzerine hususî tadilât yapılır. 
! Hususî tadilât, mıntaka, mevki, mahalle, sokak 
ve meydanlardaki arazi ve arsalar için belediye 
hududu dahilinde olan yerlerde belediye ve köy
lerde köy heyeti mazbataları üzerine idare heyeti 
kararile ve bunları haricindeki mahaller için ev
velki fıkradaki mazbatalara istinaden idare heye
tinin kararı ve Maliye Vekâletinin mezuniyetile 
yapılır. 

MADDE 14 — 13 üncü madde mucibince tadi-
len tesbit olunan kıymetler, tadilât taleplerinin 
müsadif olduğu seneyi takip eden malî seneden mu
teberdir. Tadilât muamelâtı, tadilât taleplerinin 
vuku bulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bulu
nursa, mukayyet kıymetler üzerinden verginin 
istifasına devam olunur. Bu takdirde vergi, mu
addel kıymetlere göre, fazla alınmış ise sahiplerine 
ret ve noksan alınmış ise başkaca tahsil olunur. 

MADDE 15 — Tahrir kayıtlarına geçmemiş 
arazinin mektumiyet senelerine ait vergileri, 
mektumiyetin anlaşıldığı tarihte, takdir edilecek 
kıymetlerine göre hesap ve müteakip beş sene için de 
o senelere ait vergi miktarına ilâve edilerek müsavi 
taksitlerle tahsil olunur. 

Tahrir kayitlerine eksik geçmiş olan araziye ait 
kiymetler, kayitli kısmının umumî kıymetinden be
her dönüme isabet eden miktara göre tayin ve ver
gileri yukarıdaki fıkra mucibince tahsil edilir. 

MADDE 14 — 13 üncü madde mucibince tadi-
len tesbit olunan kıymetler, tadilât taleplerinin 
müsadif olduğu seneyi takip eden malî seneden 
muteberdir. Tadilât muamelâtı, tadilât, taleplerinin 
vuku bulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bu
lunursa mukayyet kıymetler üzerinden verginin 
istifasına devam olunur. Bu takdirde vergi muad
del kıymetlere göre fazla alınmış ise sahiplerine 
ret veya mahsup ve noksan alınmış ise başkaca 
tahsil olunur. 

MADDE 15 — Tahrir kayıtlarına geçmemiş 
arazinin mektumiyet senelerine ait vergileri, mek
tumiyetin anlaşıldığı tarihte takdir edilecek kıy
metlerine göre hesap ve müteakip beş sene içinde 
o senelere ait vergi miktarına ilâve edilerek müsa
vi taksitlerle tahsil olunur. 

Bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak 
tahrirlerde kayıtlarına miktarı eksik veya fazla 
geçmiş olan araziye ait kıymetler, kayıtlı kısmı
nın umumî kıymetinden beher dönüme isabet eden 
miktara göre hesap edilerek vergi noksanı yukarı
daki fıkra mucibince tahsil olunur. Fazlası mükel
lefin müracaat ettiği malî sene iptidasından itiba-



HADDE 12 — Bir şehir veya kasaba veya kö
yün tamamındaki arazi veya arsaların veyahut bir 
mmtaka veya mevkide bulunan arazinin veya bir 
mahalle veya meydan veya sokaktaki arsaların umu
miyetle kıymetleri her hangi bir sebeple yüzde yir
mi nisbetinde artar veya eksilirse mükelleflerden 
bir veya bir kaçının veya mal memurlarının talpe-
leri üzerine tadilât yapılır. 

Tadilât, mmtaka, mevki, mahalle, sokak ve mey-
danlardaki arazi ve arsalar için belediye hududu 
dahilinde olan yerlerde belediye ve köylerde köy 
heyeti mazbataları üzerine idare heyeti kararile 
ve bunların haricindeki mahaller için evvelki fıkra
daki mazbatalara istinaden idare heyetinin karan 
ve Maliye Vekâletinin mezuniyetile yapılır. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin kendi 
arazi ve arsası için vaki olacak tadil talepleri naza
rı itibare alınır. Ancak vaki talebin muhik olmadığı 
nihaî kararla tahakkuk ettiği takdirde tadil heyeti
nin masarifi müracaat sahibine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapılacak umumî 
tahrir neticelerinin meriyete girdiği yerlerde meri
yet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe münfe
rit tadilât talep edilemez. 

MADDE 13 — 11 ve 12 inci maddeler mucibince 
tadilen tesbit olunan kıymetler, tadil taleplerinin 
müsadif olduğu seneyi takip eden malî seneden mu
teberdir. Tadil muameleleri, tadil taleplerinin vuku 
bulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa 
mukayyet kıymetler üzerinden verginin istifasına 
devam olunur. Bu takdirde vergi tadilen tesbit olu
nacak kıymetlere göre fazla alınmış ise fazla farkı 
ret veya mahsup ve noksan alınmış ise noksan farkı 
ayrıca tahsil olunur. 

MADDE 14 — Tahrir kayıtlarına geçmeyip 
mektum kalmış olan arazi için yalnız, mektumiyetin 
tahakkuk ettiği seneden evvelki, beş sene için vergi 
aranabilir. Bu senelere ait vergiler de, mektumiye
tin tahakkuk ettiği tarihte takdir edilecek kıymet 
üzerinden hesap edilir ve müteakip beş sene içinde 
bu senelere ait vergi miktarlarına ilâve edilerek 
müsavi taksitlerle tahsil olunur. 

Bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
rirlerde kayıtlarına miktarı eksik veya fazla geçmiş 
olan araziye ait kıymetler, kayıtlı kısmının umumî 
kıymetinden beher dönüme isabet eden miktara gö
re hesap edilerek vergi noksanı yukarıdaki fıkra 
mucibince tahsil olunur. Fazlası mükellefin müra-
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MADDE 16 — İratsız arsanın, üzerine bina ya
pılmaksızın ticaret ve san'atte istimale tahsisi su-
retile iratlı arsa halini alması veyahut iratlı arsanın 
bu suretle istimalden sakıt olması, kıymetlerde ta
dilâtı mucip olmayıp yalnız tarzı istimaldeki tebed
düle göre nisbetin değişmesini istilzam eder. 

tratsız arsanın iratlı arsaya tebdili halinde, te
beddülün vuku bulduğu tarihten itibaren iki ay 
içinde beyanname ile mahallinin vergi idaresine ih
bar edilmesi mecburidir. Yeni tarzı istimale ait ver
gi nisbeti, bu tebeddülü takip eden malî seneden 
muteberdir. Şayet tebeddül, ihbar edilmemiş veya 
ihbar gecikmiş ise ihbarın vuku bulduğu veyahut te
beddülün anlaşıldığı tarihe kadar geçen senelerin 
vergilerine yüzde on zam edilir. 

tratlı arsaların, iratsız arsaya tahvili halinde 
yeni vaziyete ait vergi nisbeti, mükellefin varidat 
idaresine tahrirî müracaatının vukuunu takip eden 
seneden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 17 — Arsalar üzerine bina yapıldığı 
takdirde arsaya ait vergi, bina iratları vergisi ka
nunu mucibince binadan vergi alınmağa başlandığı 
tarihten itibaren terkin edilir. 

MADDE 18 — Tadilât muameleleri, bina irat
ları vergisi kanununun 27 - 33 üncü maddele
rinde yazılı komisyonlar tarafından ve o mad
delerde münderiç hükümlere göre yapılır. Kıy
metler umumî tahrirde matrahların tayini için mev
zu hususî hükümlere göre takdir edilir. 

ren tenzil ve fazla tahsil edilen vergi ret veya 
mahsup olunur. 

I ^ M A D D E ' l r ^ A^nen; V;i? " l ' ! ~ ' " " " ' / . " ' , . 
< .:,! . , m ' f . " v ; avtr .U ::vf, ir/?.)v •<••••"< I , y : ' : i ' ' ' " ' ' " ' ' " ' ' ' " ' 

[,.;,•> , .Vw,-= ttifih i ' U ; f f ü i l f ' ...i 'l ' ' ! - " ' ' ' " ' • < ' ' ''"'"' 

• . , , , „ , , , . s p : < ; . • . ; ; r J j U î l . i t f O ' - 1 - 'S •:<'' )M>»;»-I »'':' ''•'•-'• •-'•• 

i , , „ , . . > - ! • • • , • 'o? ! ( K i l i . . . . ı : ' V ' t ı \ ' • i . ^ ' i ' t - l i ( •'•' u ' • 

: „ • . , . . f ...-I . » ı >• , ! • , ( • ; f i v : - r . / i i : ' - i s ; •>•' : v . . I ' ' • ' ' ' " 

i ...;wı ,.- ı. , ;--i -»<.. v / ı l v . :•<.( ' u n - t i ;>•'. •:••'•••••• "•••• -• ••'-
:; . > , . • .d. -vı.t".in ^ i t ı - t - .Ki ; ı t n u . J j V - • - ' " ' •• 

İ s..-..i-i ; - . ! | ^ / . r . n H ' v l l J i i ^ i ' i i ? M H U ' - İ •. l. . . . . . . . . . u 

<-....,.., .-,; MÎ .*>•» . • . , - ^ ı i « - ' i i ı t M i l b ı ı t i ' ?•: ı " > " > » ' - • • - • ' ! 

i :ı , , , . , ; . , ; , ı . l r . , > : ; ; i i î ' İH :Li;tHı "''.Mİ ı 

. . . , : . , u ! . - , . . ; , . v i ( h . - f >İÜ '" . JMO n u i ' t '1:-" ^ î " " " 

* ;+ . . . . . . . ı : : :K..f , j r ; .V i ; ! î -r ı v r n " - / ' > « J » ' M ' . : .;;•—--'l -'-
i ., :ı,>.-H.-> r n r r ı e t *l - U ı w M;J.')i- -J>( ; * ' " • • ' . • • ' • •• 

MADDE 17 — Arsalar. %flrij*e^.bineiı * y apıldığı-
takdirde arsaya^ sat vergi, bina iratları vergisi ka
nunu mucibince, jbina muafiyetinin başlâdtğt tarih
ten itibaren terkin edilir. "' -; .-• 
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MA]QD$. J8.,^-f! TadMtı ««jtamelelepi bina-irat--• 
lan lyergisi.ka&ynuı^unjglj 33>iio«üı maddelerinde " 
yazıldığarkomjşyqplş,r; ;t*r^f3ûûdarL:ive • «̂  -mtadd-eleı̂ de - -
münderiç„feülçü]aalepe,.vgö!rei.jîapriır. Tadilâtta kıy^ 
metler, umumî tahrirde matrahlaıan • tayini için-
mevzu hükümlere .göre .takdir edilir. 

• , , „ ; . , v , ^ : . . » K «f-Jİi-iVS*»-/ i u > • » ' • ' - ' " • - ' 

! A „ ; . , , . . , . . , j.-.ıi ^ r / i j i '> î i f ! i ı • / ı ^> • M•-'•••» ' r 

, . i . . , , a , . , „ î „ i . •; iVfıi-H n y i J . ' ı ' . ".••'• ' a , " l J 



- 2 1 -
caat ettiği malî sene iptidasından itibaren tenzil ve 
fazla tahsil edilmiş olan vergi ret veya mahsup olu
nur. 

MADDE 15 — İratsız arsanın üzerine bina ya
pılmaksızın ticaret ve san'atta istimale tahsis sure-
tile iratlı arsa halini alması veyahut iratlı arsanın 
iratlı olarak istimalden sakıt olması, istimal tarzın
daki tebeddüle göre nisbetin değişmesini istilzam 
eder. İratsız arsanın iratlı arsaya tebdili halinde, 
tebeddülün vuku bulduğu tarihten itibaren iki ay 
içinde beyanname ile mahallinin vergi idaresine 
ihbar edilmesi mecburidir, yeni istimal tarzına ait 
vergi nisbeti, bu tebeddülü takip eden malî seneden 
muteberdir. Şayet tebeddül, ihbar edilmemiş veya 
ihbar gecikmiş ise tebeddülün tahakkuk eden vuku 
tarihinden ihbar tarihine kadar geçmiş olan senele
rin vergileri yüzde on fazlasile tahsil olunur. 

İratlı arsanın iratsız arsaya tahvili halinde ye
ni vaziyete ait vergi nisbeti, mükellefin varidat 
idaresine tahrirî müracaatının vukuunu takip eden 
seneden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 16 — Arsalar üzerine bina yapıldığı 
takdirde arsaya ait vergi inşaatın başladığı sene
yi takip eden seneden itibaren terkin olunur. An
cak bina iki sene zarfında ikmal edilemezse üçün
cü seneden itibaren arsa vergisinin alınmasına de
vam olunur. 

MADDE 17 — Tadilât talepleri, salâhiyettar 
mercilerin meMh^etirfe^ıMIran Üf ıe'diği takaîrde, 
aşağıda- y-azılr 'tMiîafc Rofmsyonl^rıAca1" umumi tah
rir içinT mevzu ksıiefel'ere tevfikan "fetkîk olunur. 
Ancak'rferdî tsftte'pleBn tetîM'kT'saTâhiyeitar merci
lerin meMhiy^tö rfe&ydi'na^'tabii feğilclir."'' " :'' 

Bu teb'rifı&y Onlar nelebfîye nuchKnı dahilinde ̂ bu
lunan afazi ve1 krsaîkr içm mahallin en büyük mâl-
memuru taraıın'datr1 Varîcfât tahakkuk memuru un-

-ı >•(. ı / ı i f f " ( t ı 11(1 -İ>r«Ji Y* >' W-.•'V tini.- -\ ••iijıAıTi • ••' 

vanmı nâız, olmıyan dıger varidat memurları ara-. 
sından intihlp ecliİecek' bir memurun riyasetinde, . . . . rv,i.-rfMp-4fluıJf-.:. eL.ynî \\W> ; •** ^ - ^ ' biri belediye meclisince, dıger .ıkışı arazı veya arsa*, 
nm bulunduğu mahalle, ihtiyar hevetmee munta-
hap dört kişiden mürekkeptir. ,, .... .-... „.,-. 

Köylerde yapılacak ^adj^tt^,.jts4il§t;komisyon-. 
lan köyün tabi blunduğu merkezin en büyük mal. 
memuru tarafından ikinci fıkradaki şerait daire
sinde intihap edilecek memurun riyasetinde köyün 
ihtiyar heyeti tarafından köy halkından münta-
hap iki âza ile beraber üç kişiden mürekkeptir. 

«. i 
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MADDE 19 — 24 temmuz 1302 tarihli emlâk 
vergisi nizamnamesile ona müteferri hükümlerden 
bu kanuna muhalif olanlar ile 17 şubat 1341 tarihli 
ve 535 numaralı kanunun 5, 6, 7, 8, 9 uncu ve 18 
mayıs 1928 tarihli ve 1454 numaralı kanunun 6 in
ci maddeleri ve 10 mart 1926 tarihli ve 779 numaralı 
kanun mülgadır. 

Muvakkat hükümler 

MADDE 1 — 1340 senesinden itibaren arazi
sinin umumî tahrirleri icra edilmemiş olan yerler
de, yeniden umumî tahrir yapılıncıya kadar arazi 
vergilerine 1331 senesinde mukayyet kıymetlerin 
6 misli matrah ittihaz edilir. 1331 senesinden son
raki senelerde ferağ, ipotek gibi sebeplerle artırıl
mış olan arazi kıymetleri de, bu esasa irca edilir. 

1331 senesinde mukayyet kıymeti bulunmıyan 
veya 1331 senesinde tarla olarak kayıtlı iken bağ, 
meyvalık, fidanlık veya orman haline gelmek gibi 
bir sebeple hal »ve heyeti tebeddül eden veyahut 
bunlardan kütük ve ağaçları her hangi bir sebeple 
sökülerek veya mahvolarak tarla halini almış bu
lunan araziye, 1331 senesinden sonraki senelerde 
tadilen takdir edilmiş olan kıymetler zamma tabi 
olmaksızın aynen vergiye matrah ittihaz edilir. 

MADDE 2 — 26 haziran 1326 tarihli müsakka
fat vergisi kanunu mucibince müsakkafatının tah
rirleri yapılmış olan yerlerde, iratlı arsaların ver-

MADDE 19 — Aynen 

Muvakkat hükümler 

MADDE 1 — 1340 senesinden itibaren ara
zinin umumî tahrirleri icra edilmemiş olan 
yerlerde, yeniden umumî tahrir yapılın
cıya kadar arazi vergilerine 1331senesinde mu
kayyet kiymetlerin altı misli matrah ittihaz 
edilir. 1331 senesinden sonraki senelerde 
ferağ, ipotek gibi sebeplerle arttırılmış olan arazi 
kıymetleri de 1331 kıymetlerine irca edilir. 

1331 senesinde mukayyet kıymeti bulunmıyan ve
ya 1331 senesinde tarla olarak kayitli iken bağ, mey
valık fidanlık veya orman haline gelmek gibi bir 
sebeple hal ve heyeti tebeddül eden veyahut bun
lardan kütük ve ağaçları her hangi bir sebeple 
sökülerek veya mahvolarak tarla halini almış bu
lunan araziye, 1331 senesinden sonraki senelerde 
tadilen takdir edilmiş olan- kıymetler altı misle 
tabi olmaksızın aynen vergiye matrah ittihaz edi
lir. 

MADDE 2 — Aynen 



İcap eden yerlerde müteaddit komisyonlar teş
kil edilir. 

MADDE 18 — Tadilât komisyonları, komisyo
na verilen tadilât taleplerini, verildiği tarihten iti
baren iki ay zarfında neticelendirirler. 

Kararlar varidat tahakkuk memuruna imza mu
kabilinde verilir. Bu kararlar ihbarname ile alâka
darlara tebliğ olunur. İhbarname tahmin edilen kıy
meti, vergi nisbet ve miktarını ihtiva eder. 

Tadil komisyonlarının kararları mükellefler ve 
varidat idareleri tarafından tebliğ tarihinden itiba
ren bir ay zarfında temyiz edilebilir. 

Tevdi edilen evrak üzerindeki tetkikatını ve mu
ameleyi yukardaki müddet zarfında intaç etmiyeu 
komisyonların reis ve azalan hakkında ceza kanunu
nun mahsus maddelerine tevfikan ihmal ve terahi 
maddesinden takibat yapılır. 

MADDE 19 — 24 temmuz 1302 tarihli emlâk 
vergisi nizamnamesi ile ana müteferri hükümler
den, arazinin tahririne ve kıymetlerin sureti tak
dirine ait olanlar hariç olmak üzere, bu kanuna 
muhalif bilcümle hükümler mülgadır. 

Muvakkat hükümler 

Muvakkat madde 1 — 1340 senesinden iti
baren arazinin umumî tahrirleri icra edilmemiş olan 
yerlerde, yeniden umumî tahrir yapılıneıya kadar 
arazi vergilerine 1331 senesinde mukayyet kıymet
lerin altı misli matrah ittihaz edilir. 1331 senesin
den sonraki senelerde ferağ, ipotek ve vadeli sa
tışlar gibi sebeplerle artırılmış olan arazi kıymet
leri de 1331 kıymetlerine irca edilir. 

1331 senesinde mukayyet kıymeti bulunmıyan 
veya 1331 senesinde tarla olarak kayıtlı iken bağ, 
meyvalık, fidanlık veya orman haline gelmek gibi 
bir sebeple hal ve heyeti tebeddül eden ve yahut 
bunlardan kütük ve ağaçlan her hangi bir sebeple 
sökülerek veya mahvolarak tarla halini almış bulu
nan araziye 1331 senesinden sonraki senelerde ta
dildi takdir edilmiş ve edilecek olan kıymetler altı 
misle tabi olmaksızın aynen vergiye matrah ittihaz 
edilir. 

Muvakkat madde 2 — 26 haziran 1326 tarihli 
müsakkafat vergisi kanunu mucibince müsakkafa
tının tahrirleri yapılmış olan yerlerde, iratlı arsa-
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gilerine elyevm matrah ittihaz edilmekte olan gay
ri safi varidatlarının on misli, bu kanun mucibince 
vergiye tabi tutulacak matrah addolunur. 

MADDE 3 — 1340 senesile onu takip eden se
nelerde arazisinin umumî tahriri icra kılınmış olan 
cüzütamlarda, arazinin mukayyet kıymetlerinin 
en az yüzde yirmi nisbetinde fazlalığı iddiasile, 
sahiplerinin bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren iki sene içinde vaki olacak tadilât talep 
leri nazarı dikkate alınır. Bu baptaki talepler 18 
inci maddede mevzubahs tadilât komisyonları tara
fından tetkik ve yüzde 20 ve ondan ziyade fazlalık 
olduğu anlaşılan arazi kıymetleri yeniden takdir 
olunur. Bu suretle takdir olunacak kıymetler hak
kında 14 üncü madde mucibince muamele ifa 
olunur. 

MADDE 20 — Bu kanun 1931 malî senesine 
ait vergilere de şamil olmak üzere 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, 
Maliye, İktisat Vekilleri memurdur. 
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'M^DDE^ '—'1340 senesile onu takip c'deti'ke
nelerde arazîsinin umumî "tahriri' icra' kıirrfmış 
ol an öüzütariiİarcîa, arazinin mukayyet kıymetle
ri niıı en az yüzcle yirmi nisbetinde fazlattğl itfdia-
si'le, sahiplerinin bu kanun meriyete girdiği târih
ten itiba'ren'iki sene içinde vaki olacak "tadilât' ta
lepleri nazarı dfkkate alınır. ' - *'•• ' 

! 3?ü b'aptâ'ki talepler 18 inci maddede meVzıibâhs 
tadilât komisyonları tarafından mahallinde1' tef kik 
ve 'yiüztte' yirmi' ve ondan ziyade fazlalrk'olduğu 
anlftşilân 'arazî "kıymetleri yeniden • takdir»'ö'lüftur. 

Ancak tadil muamelesi, talepname tarihinden 
itibaren bir sene -zarfında• n'eüitfeîendîıMlmezse mü
teakip senede vergi'yüzde <yirmi,1 ''ikinci' sene zar
fında netiçe^şn^irilnıezse, müteakip senelerde yüz
de elli noksanile tahakkuk.ettirilir. Ve tadil.netice
sinde Vergi fazla, .ajınnıış • ise ret veya mahsup 
noksan alınmış ise başkaca tahsil olunur. 

MADDE 4 — işbu kanunun neşrü ilânını, mü
teakip iki ay zarfında umumî tahrire göre şehir, 
kasaba, nahiye ve köylerde muvakkat üçüncü 
madde hükümlerinin'" bütün arazı sahiplerine ihti-
ya r hê çjfcleiH '.ve' 'ilâhı varVıkalarile büdirüı&esi te -
min ve.ıfcaı;ıvaKİfeıii'riJ-tamâmen ifa ediLdiğine, dair 
ihtiyaivrjtejretleri mazbataları mahallî-, i,dare•;hey
etlerince tosdik olunarak' varidat dairelerine tev
di olunsimr < •>•'• • ••'•-•' ...,. ;••.<• 

i . t f . - . ' i ı t " • '•• • • ' • • ' . . — . . . . ; ; : ' 

MADDE 20' — Aynen 
i . I 

21 — Bu, ka"nunun icrasiria Mâliye 
. ' | | - ^ lif'"'1- ' • ' " . : <.<.•', . . - M 

Vekili memurdur. . , . 
ı ? •; , » , . , ; ' ' ' " ' • • ' • 

; , . ' , ! : İ l !'••> ' ' • • • ' 

e > * } * • ! . • • • • » ' * • • 

• ' i n >• 
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ların vergilerine elyevm matrah ittihaz edilmekte 
olan gayri safi varidatlarının on misli, bu kanun 
mueibinue vergiye tabi tutulacak matrah addolu
nur. 

Muvakkat madde 3 — 1340 senesile onu takip 
eden senelerde arazisinin umumî tahriri icra kılın
mış olan cüziL tamlarda mukayyet kıymetlerinin en 
az yüzde yirmi nisbetinde fazlalığı iddiasile sahip
lerinin bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren iki sene içinde vaki olacak tadil talepleri na
zarı dikkate alınır. 

Bu baptaki talepler 17 inci maddede mevzubahs 
tadilât komisyonları tarafından mahallinde tetikk 
ve yüzde yirmi ve daha ziyade fazlalık olduğu an
laşılan arazinin kıymetleri yeniden takdir olunur. 

Ancak mükellef tarafından talep olunan tadil 
muamelesi talepname tarihinden itibaren bir sene 
zarfında neticelendirilmezse müteakip senede vergi 
yüzde yirmi, ikinci sene zarfında neticelendiril
mezse müteakip senelerde yüzde elli noksanil^ ta
hakkuk ettirilir. Tadil neticesinde verginin fazla 
alındığı tahakkuk ederse fazlası mahsup suretile 
ret, noksan alındığı tahakkuk ederse noksan farkı 
ayrıca tahsil olunur. 

Muvakkat madde 4 — işbu kanunun neşir ve 
ilânını müteakip iki ay zarfında umumî tahrif gö
ren şehir, kasaba, nahiye ve köylerde muvakkat ü-
çüncü madde hükümlerinin bütün arazi sahiplerine 
ihtiyar heyetleri ve ilân varakaları vasıtasile bildi
rilmesi temin olunur. 

Umum köylere bu kanundan birer nüsha veril
mesi mecburidir. 

MADDE 20 — Bu kanunun tatbik tarzları bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 21 — Bu kanun 1931 malî senesine 
ait vergilere »de şamil olmak üzere 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 22 -*- Bu kanunun icrasına Maliye 
ve t>ahiliye Vekilleri memurdur. 




