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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sağlık Sigortaları hakkındaki Karnın tasarısı ' 
ile, 

Sivas Milletvekili Şakir Uma'nm, Bekir Boz-
kurt 'a Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair olan Kanun teklifi, istek üzerine, geri i 
verildi. 

tş kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık ! 
Sigortaları hakkındaki Kanunun 83 ncü maddesi- { 
nin yorumlanması için Geçici bir Komisyon ku- I 
rulmasi; j 

Çarşamba gününden itibaren Meclisin her I 
gün öğleden evvel ve sonra toplanması, kabul 
edildi. ! 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, i 
Porsuk barajı inşaatı hakkındaki sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı cevap verdi. 

Tunceli Milletvekili Neemeddin Sahir Sılan'-
m, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi
nin bir numaralı bendinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 

2 — HAVALE ED: 2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında kanun tasarısı (1/371) 
(Bütçe Komisyonuna). 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/372) (Bütçe Komisyonuna); 

3. —- Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 49.26 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/374) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/374) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

Teklif 
5. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/117) (Bütçe Komisyo
nuna) ;. 

Kanun teklifi ile, 
Bina Yapımını Teşvik Kanunu kabul olundu. 
Korgeneral İzzet Aksalor'un kıdem zammına, 
Hesap memuru Cemal Kayaean'ın maaş du

rumuna dair olan Dilekçe Komisyonu raporları 
kabul edildi. 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlü
ğünün ve, 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Akçalı yıl
ları Kesinhesap Kanunları da kabul olundu. 

Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasarısı
nın üç maddesi kabul olunduktan sonra, 

Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz S. Koksal 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akan 

Raporlar 
(î. — Ankara Üniversitesi Kuruluş ve Kad

roları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/170) ("Gün
deme) : 

7. -- Aydın Milletvekili Dr. Mazhar Germen 
ve Mital Aydın ?m, Götürü olarak alınan nehalî 
yağ muamele vergileri cezalarından tahsil edil-
rniyen kısmının alınmaması hakkında kanun 
teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/69) (Gündeme) ; 

8. -- İnebolu ve Amasra Limanları yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/359) (Gündeme) ; 

9. Zonguldak Milletvekilleri Nainı Kromer 
ve Orhan Seyfi Orhon'un, Eti Bank Kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ekonomi Komisyonu raporu 
(2/116) (Gündeme); 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER: Sait Koksal (İsparta), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN Çoğunlukta tereddüt hâsıl ol- \ muştur. 

(Yoklama yapıldı) 
l»AŞKAN - - Çoğunluk olmuştur, oturum 

3. — YOKLAMA 

' açıldı. 

SEÇİMLER 

/. — Hatay Milletvekili Rasim Yurdmau'ın, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 80 ncu maddesinin (V) nci fıkrası 
(2) numaralı bendinin yorumlanması hakkında
ki önergesinin Geçici bir Komisyonda fförüşül-
m esine dair Ticaret Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (3/252) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Esas No. 4/lu:; 
Karar No. 32 28 . VI . 1048 

Yüksek Başkanlığa 
Hatay Milletvekili Rasim Yurdumu'm. Millî 

Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ::»() ncu maddesinin (V) fıkrası (2) 
numaralı bendinin yorumlanması hakkındaki 
önergesi Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Millî Korunma Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren diğer kanunlar Geçici Komisyonda ko

nuşularak kanuıılukları kabul edilmiş olmakla, 
bu yorumun da j ine Geçici Komisyona havalesi 
suretiyle intacı muvafıkı mütalâa kılınmış bu
lunmakla Yüksek tasviplerinize arzolımur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara. 

Arif Çubukçu 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Buyurmıyanlar..- Kabul olunmuş
tur. 

Bundan evvelki Geçici Komisyon; Adalet, 
Bütçe, içişleri, Maliye, Ticaret Komisyonların
dan beşer üye ayrılmak suretiyle kurulmuştu. 

Yine beşer üye mi olsun? (üçer sesleri) 
Bu komisyonlardan üçer üye seçilmek sure

tiyle bu teklif hakkında geçici bir komisyon 
kurulmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — SORULAR VT CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remıi Vilre-
ffir'in, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 
nci madd'sijle Millî Korunma Kanunu re haksız 
olarak mal iktisap edenler hakkındaki Kanunun 
tatbikina ''e resmî otomobil ve kamyonetlere 
dair B asb idi anlık km sözlü sorusu (6/163) 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir burada 
imdir.' (Burada sesleri). 

BAŞBAKAN BASAN SAKA (Trabzon) - -

Sual' okntmıya lüzum yok. 
Sayın arkadaşlar; Seyhan Milletvekili arka

daşımız Ahmet Remzi Yüregir'in gündemde 
Başbakanlığa tevcih ettiği iki soru takriri var
dır. İçtüzüğün hükümleri mucibince Hükümete 
gönderilen sual takrirleri ertesi celse gündemi
ne otomatikman konulmaktadır. Hakikatte bu 
iki sual takririnden birincisi bir birinden tama
men ayrı dört maddeyi, dört suali ihtiva et
mektedir. Bunun için müsteşarla görüştüm, bu 

449 



B : 78 30. 6.1948 O : 1 
sualin, arkadaşımı tatmin edecek şekilde ce
vaplarının hazırlanması lâakal 20 güne müte
vakkıftır. Onun için birinci sualin 20 gün son
raya tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ohalde tatilden sonraya kala
cak. 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, kitapçılığımızın gelişme ve artımını sağ-
lıyacak tedbirlere dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/164) 

BAŞBAKAN — ikinci suali; kitap basmak is-
tiyenlerin kâğıt fabrikasından kâğıdın ucuzca 
temininden bahsetmektedir, bunun cevabını da 
arkadaşımıza Cuma günü arzedeceğim. Bunun 
da o günkü gündeme bırakılmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sorular kısmının birincisi 20 
gün sonra yani tatilden sonra cevaplandıracak
tır. İkincisi ise önümüzdeki Cuma gününe te
hir edilmiştir. 

Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. 

3. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Ko
caeli'ndeki şeker dağıtımına dair sorusu ve Eko
nomi Bakanı Cavit E kin'in sözlü cevabı (6/165) 

BAŞKAN — Soru Önergesi okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul'da adam basma bir buçuk Anka

ra 'da iki kilo şeker verilmekte olduğu halde 
Kocaeli'nde tevzi miktarı 400 gram olarak tes-
bit edilmiştir. 

Bunun sebeplerinin Ekonomi Bakanı tara
fından sözlü olarak Mecliste cevaplandırılması
na müsaadelerinizi rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Sedad Pek 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Di
yarbakır) —• Arkadaşlar; aıziz arkadaşım Sedad 
Pek'in suallerine cevap verebilmem için hâtıra
larınızı tazelemek üzere bir iki rakam arzede
ceğim. Biliyorsunuz ki, şeker satışlarının inki
şafı bilhassa 1947 senesinde olmuştur. 1947 se
nesinde aylık istihlâk 12 bin ton kadar, senelik 
istihlâk de 148 bin tondur. 1948 yılının ilk dört 
ayı zarfında satış seyrinin takip ettiği tempo tıp
kı 1947 yılı satışları gibidir. Yani aylık olarak 
10 bin ile 12 bin arasında temevvüç etmiştir. Şe
ker Şirketinin elinde Nisan 1948 sonu itibariyle 

23 bin ton şeker vardı. Demek ki, Mayıs ve 
Haziran aylarını karşılıyacak miktarda bir şeker 
istokıı mevcuttu. Bu arada Temmuz ayı ile 
Ağustosun ilk haftaları ihtiyacım karşılamak 
üzere çok daha evvel yani Şubat ve Mart ayla
rı zarfında 35 bin tonluk bir şeker siparişi ya
pılmış, mukavelesi akdedilmişti. Nisan ayı için
de bu şekerlerden, siparişi .yapılmış taahhüde 
bağlanmış olanların birinci partisi 20 bin .tonu
nun gelmeme ihtimali belirince daha ihtiyatlı 
olmak için üçüncü bir teşebbüs aldık ve bu te
şebbüs bize Mayıs ayı içinde 20 500 ton şekere 
bağlanmıya imkân verdi ve vapurlar da hazır
dı, yüklenerek yurda, gelmesi emniyet altında 
bulunuyordu. 

Bunu da nazarı itibara alırsak eııaz üç bu
çuk aylık ihtiyacımıza tekabül eden bir istok 
mevcut bulunuyor demektir. Şu halde 
Mayıs, Haziran, Temmuz ayları ile Ağus
tosun 15 ine kadar, 1947 yılının satış tem
posuna ve 1948 yılının ilk ayları satış 
temposuna göre, şeker belegaiıınabelâğ mevcut
tu denilebilir. Fakat mayısın ilk 15 günü 
içinde maalesef satış temposu anormal bir .seyir 
takip etmeye başladı. Bilhassa büyük şehirler
de talep normal zamanların isteğine göre 5 - (i 
misli arttı. Bu vaziyet karşısında hakiki ihtiyaç 
sahiplerinin şeker bulamamaları gibi bir du
rumla karşı karşıya kalmamak için serbest sa
tışı tahdit etmek, tevzi yoluna, gitmek zarureti 
kendisini gösterdi. Şu rakamlarda suıv.h'itle 
ifade etmektedir ki, normal bir satış seyrine gö
re ağustosun 15 ine kadar elde istok me > it 
idi - ki, o tarihte zaten temmuzun sonunda is
tihsale başlıyacak olan Alpullu Şeker Fabrika
sının ve ağustosun 15 inden sonra diğer üç şe
ker fabrikasının günde bin tonu aşan istihsali 
bağlıyacaktı. Tekrar edeyim ki, demin arzel.-
tiğim bu anormal satışlar bizi ihtiyati tedbir
ler almaya mecbur etti. Yani ya serbest 
satıştan imtina etmek - ki, kanunen müm
kün değildir - yah".+ böyle bir tevzi meka
nizmasını ihtiyar eylemek ve ihtiyatlı 
bulunmak icabediv ordu. Takdir buyurursunuz 
ki beş misii satışı Karşılamaya maddeten imkân 
bulunmadığı için mayısın 15 inden itibaren, biz-
zarur tevzi yoluna gidildi. Bu takdirde akla 
iki tedbir gelebilirdi: Birisi, satışları nıünkeşif 
bulunan 1947 yılının istihlâk miktarına, nazaran 
vilâyetler itibariyle satışlarını teshil etmek ve 
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1948 in dört aylık normal satışlarını nazarı iti
bara almak suretiyle vilâyetlere ihtiyaçları olan 
miktarı göndermek idi. Biz bu yolu ihtiyar et
tik ve 1947 ve 1948 yıllarının her vilâyet itiba
riyle aylık satışlarına, transit satışları olan vi
lâyetlerin durumunu da göz önünde tutarak 
yani hakiki satış miktarına göre, hattâ bunun 
üstünde, bir tevzi yaptık. 

İkinci yol şu olabilirdi : 1947 yılı satışlarına 
göre, ayda beher nüfusa, imalâtçıların, şekerci
lerin istihlâki de dâhil, 600 gram kadar isabet et
mekte idi. Binaenaleyh Seyyanen 600 gramı 
nüfus başına tevzi etmek esasına gidilmek te dü
şünülebilirdi. Amma derhal arzetmeliyim ki, bu 
takdirde istihlâk imkânı olmıyan mahallere de 
ayni miktarda şeker gidecekti. İstihlâki senelerin 
verdiği rakamlarla realiteye uygun olarak taay
yün etmiş olan vilâyetlere ise ihtiyaçlarının üçte 
biri, yarısı veya dörtte biri nispetinde bîr şeker 
gitmesi iktiza ederdi ki, o takdirde bugüne ka
dar hakikaten şeker yemekte olan hakiki ihtiyaç 
sahiplerinin şekersiz kalmaları ve asıl o zaman 
karaborsanın harekete gelmesi tabiî idi. Binaen-
eleyh birinci şıkkı ihtiyar edince, yani bundan 
evvelki ayların satışlarına göre her vilâyete lâ-
zıniöjelen miktarda hattâ onun üstünde şeker gön
deril ince İstanbul'un bundan evvelki şeker yiyi
şine nazaran nüfus başına bir buçuk kilo isabet 
etmek gibi bir vaziyet hâsıl oldu ve bu şekle na
zaran diğer bir vilâyette de 600 gram, 500 gram 
arasında tehalüf edecekti elbette. Bunun yanın
da bazı ufak tefek sebepler de vardır. 

İstanbul ilk ay karne yapamadığı iein tevzi
atını tamamlıyamadı. Bunun için ilk aydan arta 
kalan sekerini ikinci aya eklemek suretiyle bir 
tevzie gitti. 

Ankara ise elindeki istoktan istifade etti, tüc
carların elindeki şekerleri, tüccarlarla anlaşmak 
suretiyle istoklarma ekledi ve bir a}̂  sonra daha 
fazla seker vermek imkânını buldu, verdi. Şurası 
muhakkak ki ne Ankara, ne İstanbul ve ne de 
herhangi bir vilâyete, demin arzettiğim ölçünün 
haricinde bir şey verilmiş değildir, ölçü her vi
lâyet için aynı şekilde tatbik görmüştür. 

Mamafih, söylediğim ^\\n elimizde hakiki ih
tiyaca nazaran satışa kifayet edecek miktarda 
şeker bulunduğundan ötürü, Temmuz ayının Ra
mazan'a bayrama tesadüf etmesini derpiş etmek 
suretiyle Temmuz kontenjanının, bundan evvel
ki kontenjana nazaran bir miktar daha artırdık. 

6.1948 0 : 1 
j Ye 'mütaakıp ayın, Temmuz'un 15 inden Ağus-
j tos'un 15 ne kadar olan devreye ait kontenjanı-
I nı da derhal sevketmek için tedbirler aldık. Bu 
J suretle Ramazan ve bayramda halkın fazla şeker 

yeme imkânları elde edilmiş oluyor demektir. 
Bizim şeker fabrikalarının istihsal faaliyeti, 

demin de arzettiğim gibi Alpullu Temmuz son
larına doğru diğer üç. fabrika Ağustos'un 15 in
den sonra istihsal faaliyeti başlıyacağına nazaran 
Ağustos'un 15 inden itibaren Şeker Şirketinin 
istekleri serbest olarak, takyitsiz olarak, karşıla
ması mümkün olacaktır. 

Şu halde demindenberi arzettiğim sebep ve 
zaruretlerle muvakkat olarak alman bu tevzi ted
biri Ağustos'un 15 inden itibaren esasen kalka
caktır. Yani Ağustos'un 15 ııclen itibaren şeker 
fabrikaları siparişleri kabule bağlıyacaklardır ve 
onu takibeden beş on gün zarfında da sevkiyat 
başlıyabilecektir. Ve binaenaleyh Nisan ayındaki 
gibi vaziyet normalleşecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sedad Pek. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, Sayın 

İktisat Bakanı biraz da benim sormadığım şey
lerden bahsetti, ben bu cihete temas etmedim. 
rünkü bunlar zaten evvelce de bildiğimiz şeyler
dir, hepimizce malûmdur. Fakat öyle zannedi
yorum ki, müdafaa cephesi biraz zayıftır, işi 
onun için biraz ileriden tuttu. 

Benim sorduğum şudur; İstanbul'da bir bu
çuk, Ankara 'da iki kilo şeker dağıtılıyor da niçin 
Kocaeli'nde 400 gram oluyor? Ben bunu sordum. 
Bunun sebebinin nihayet şekersizlikten iki eri gel
diğini ima ettiler ve beyan ettiler ki, Vekâlet bu 
işde uyanıktır. Halbuki Kocaeli'nde şekersizlik
ten kimsenin gözü kapanmıyor, daha uyanık, ıs
tırari bir uyanıklık içindedir. Bu nasıl hesaptır 
arkadaşlar? Diyorlar ki, evvelce Kocaeli'ne bu 
kadar ayrılıyormuş, şimdi de bu kadar şeker ver
dik, vali de hesap ederek adam başına bunu tak
sim edecek, bununla iktifa ettik. 

Arkadaşlar; bunun kadar gayri tabiî, na mü
nasip hesap olur mu? Bir vilâyete böyle bir 
muamele tatbik ederken, o vilâyetin yerini, eoğ-
rafi vaziyetini, İstanbul'a yakınlığını ve şeker 

, fabrikalarından şeker almak :çin başını belâya 
sokmaktansa İstanbul'dan hazırca alıp 25 kuruş 
navlun vermeyi tercih edeceklerini hesaba katma
mak olur mu? Ve nasıl hesap edilir ki, Kocaeli 'n-
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dekiler nüfus başına 400 gram şeker yeri' Eğer 
bunlar ı hesap etmezsek, elbette o basit hesabın 
al t ından böyle çarpık muamele çıkar. 

Arkadaşlar, şeker fabr ikalar ından Kocaeli 'ne 
şeker getirmek İ s tanbu l 'dan şeker almaktan çok 
zordur. İ s t anbu l 'dan İzmi t ' e deniz yolu ile 25 
kuruş navlun ücreti tu tar . Koskoca bir vilâyetin 
şeker ihtiyacı hesap edilirken bu gibi unsurlar ı 
hesaba katmamak olur mu? Böyle olursa netice 
çapraşık çıkmaz mü Uyanıklık bunun neresinde
dir? Bu gafletin la kendisidir. Hesabı başka bir 
taraf ından tutsanız yine yanlışt ır . Kocaeli 'nde 
nüfus başına 400 gram hesap ediliyor. Eğer her 
taraf ta böyle olsaydı şeker istihsalimiz yeter, ve 
hat tâ a r ta rd ı . Kocaeli Vilayetinde adanı başına 
şeker istihlâkini 400 gram farzediyorlar. Kocaeli 
gibi büyük bir Vilâyete bu kadar şeker tahsis 
edilir mi? İs tanbul 'da 1,5 Ankara 'da iki kilo 
adam basma şeker tahsis eimiye kimin dili vardı . 
Bunu kim yapt ı , anlamıyorum. Kocaeli Vilâ
yeti bol miktarda bal ve pekmez istihsal eder. 
Halkın bir kısmı şeker ihtiyacını bunlardan. 
temin eder. Belki şekere muhtaç değildir ama 
şeker yimeyeıı insanları gadre uğra tmanın sebebi 
nedir? Yanlış hesabın neresinden dönülürse kar
dır derler. Bu kadjar münasebetsiz bir hesaba 
istinaden koca bir Vilâyeti şekersiz yaşatmanın 
istanbul, Ankara halkı diye bir tefrik yapmanın, 
nahoş tesirini devam ett irmenin hiçbir mânası 
yoktur. Bunun kısa bir zaman zarfında düzel
tilmesini, rica ediyorum. Hesap yauhşhğiyle do
lu beyanat elbette beni talinin edemez, mazur 
görsünler. 

. EKONOMİ B A K A N ! OAVİT E K İ N (Diyar 
bakır) —- Aziz arkadaşını; hassasiyetle İzmit ' in 
400 uranı şeker sarf iyat ı üzerinde durdular , tat
min edilmediğini söylediler, hesabın yanlış ol
duğunu ifade ettiler. Ama bu hesap yanlışlığı
nın nereden tevellüt ettiğini bir tür lü ifade bu-
yurmadı la r ki, beni ikaz ve tenvir etmiş olsun
lar ben de hatamı anhyaynn. Yani 1947 yıl ve 
1948 yılının ilk dört ayında İzmit şehri şu mik-
1arda şeker yiyor idi İse ben yeni bir tevzi meka
nizması meydana getirdim diye bundan evvelki 
16 ayda yediği şekerden mutlaka daha fazla yi
yeceğini mi hesap etmeliydi. Böyle nazari ve fa
razi bir tahmine mi gidilmeliydi? Yoksa d u r u m 
16 aylık bir istihlâk hacmi t rans i t d u r u m u da 
nazara a l ınarak ve nüfus mik tar ı ile bir
l ikte mi mütalâa edilmeliydi. 420 000 nü-
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fus var Kocaeli Vilâyetinin, Sayhan Vilâ
yetinin de 440 bin nüfusu var. Kocaeli 'ne 
giden şeker ne ise, Seyhan Vilâyetine giden şeker 
de aynı miktardadır , işte ölçü... Van i iddia ede
bilir miyiz ki, bu 16 aylık şeker istihlâki karsı
sında Seyhan Vilâyeti Kocaeli 'uden eksik şeker 
yemekledir. Ama Kocaeli Vilâyetinde nüfus ita
sına 400 gram isabet ediyor. Ben, de zaten onu 
söyledim. Başka bir yere gidersek belki 600 gram 
isabet çimektedir veya hattâ daha az. Bunun se
beplerini ar /e t t im. 

Bana şunu ifade edebilirlerdi, zaten ikinci bir 
tedbir akla gelebilir ded im: 1947 yılında, ima
lâtçılar da dâhil olmak üzere, nüfus basma 600 
gram şeker isabet ediyor, bunu verelim. İleri 
sürülebilecek bir- noktai nazar . Ama kabul et
mek iktiza eder ki, bu realiteye uygun değildir. 
Binaenaleyh bir gaflet y o k t u r bilâkis realiteye 
intikal vardır . Aksi halde senelerdenberi şeker 
yemek i t iyadında olanların aleyhine bir vaziyet 
t ahaddüs Mİev. Bunun üzerinde mutlaka İsrar 
edecek değilim. Bir tedbir . Ama bunun yanın
da hesaplara nazaran dünün d u r u m u n u değişi ir
in iyen biı şeklin daha uygun olduğu mütalâa
sında bulundum. Lütfetsinler bu amelî tedbir
den başkasının dalın faideli, daha müessir ol
duğunu İfade buyursunla r hürmet le mutavaa t 
(derim, Kakat Kocaeli 'ne 400 gram veri l iyor 
diye mücerret bir iddia yerlinle değildir. Mese
le umumi olarak ve Türk iye şümul izah edil
medikçe. bütün vilâyetler nazarı Kibara alına
rak bütün bunlar birbiriyle raptedi lmedikce 
böyle bir iddiayı ortaya a tmak bendeuizee illi 
fala şayan görülemez. 

SEDAİ) PEK (Kocaeli) — Efendim; arzet 
mek ve an la tmak istedim Sayın Bakana, fakat 
iyi ifade edememişini. 

Arada yine ihtilâf vardır . Dedim k i ; böyle 
bir sistem kabul edilirken te tk ik ler derin ve 
isabetli yapılmalıdır . Sayın Bakana t ek ra r ar-
/.etmeye mecburum; Kocaeli Vilâyeti tevzi sis
teminden evvel şu kada r şeker yer diye bir mik
tarla l ıudiit landırılması yanlışt ır . Kocaeli Vilâ
yetinin ne kada r şeker yediğini tây in etmek için 
hiç olmazsa bir defa ha r t aya bakmak lâzımdır. 
Al ese la. Karamürsel Kazası şekerini i s t a n b u l ' d a n 
alır, Kskişeh i rdcn almaz. Gebze Kazası is
t anbul 'dan alır, fabr ikadan almaz, Gölcük is
t anbu l ' dan alır, öteden almaz, İzmit almaz. Peki 
bütün bu almazlar coğrafi bir h a k i k ı t o larak 
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meydanda iken insan hiç olmazsa Ticaret Oda
larından vaziyeti sormağı akıl etmez mi? Ben 
söylüyorum sebebini, 400 gram yanlış hesap
lanmıştır. Kocaeli Vilâyetinin mutlaka şuradan 
buradan, Eskişehir'den şeker aldığını farzede-
rek o nispette bir miktar tesbit etmekte riyazi 
bir hata vardır, katî bir hata vardır, aksi na
sıl ispat edilebilir. Çünkü mücerret iddia bu
dur. 

EKONOMİ BAKANİ CAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Bunların hepsi nazarı itibara alınmış
tır. 

SEDAD PEK (Devamla) — Nazara alın
saydı 400- gram farzedemezdiniz. Kocaeli'ndeki 
mevcut nüfusunun bir kısmı şeker yemez, hattâ 
hiç şeker yemez diye bu vatandaşların yükünü 
üç, dört çocuklu bir ailenin ihtiyacı olan şe
kerle mukayese etmiye imkân var mıdır? 

Bir de kendileri şunu da kabul ediyorlar; 
tevzi sistemi kabul edilir edilmez mutlaka her 
vatandaş için muayyen miktar kabul edilmeli
dir, Bir hesap çıkarılıpta, Ankara'ya bilfaraza 
10 kilo şeker isabet etseydi, on kilo şeker mi 
verilecekti? Kocaeli'de nüfus başına 400 gram 
şeker verirken. Ankara'nın hesapları böyle göster
di diye, Ankara'da adam başına on kilp şeker mi 
verilecekti? Memlekette tevzi sistemi denildiği 
zaman bütün vatandaşların müsavi hakka... 

EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKÎN (Diyar
bakır) — Ekmek değil, şeker. 

SEDAD PEK (Devamla) — Evet şeker. Şe
kerle ekmeyi ayırmıyacak kadar, rica ederim 
tecahül göstermeyin. Bugün şekeri ekmekten 
ayırmanın imkânı yoktur. Demek ki, kanaa
tiniz ve noktai nazarınız budur esas itibariyle, 
onun için Kocaeli halkını 400 grama mahkûm 
ettiniz. Şekerle ekmeyi nasıl ayırıyor sunuz? 

BAŞKAN — Soruyu geçiyorum. 

4. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, îs-
* kenelerim - Malatya asfalt yolu- hakkındaki Ba

yındırlık Bakanı Nihat Erim'in sözlü cevabı 
(6/166) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
in şaşma başlandığını duyduğumuz iskende

run - Malatya asfalt' yolunun hangi istikameti 
takip edeceğini ve bunun ne gibi görüş ve esas
lara istinat ettirilmekte olduğunun Bayındırlık 
Bakanı tarafından sözlü olarak açıklanmasını 
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saygılarımla rica ederim. 

24 . V I . 1948 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERlM 
(Kocaeli) — Efendim; arkadaşımın sorusu İs
kenderun - Erzurum asfaltının, Fevzipaşadan 
itibaren takip edeceği güzergâhın Malatya'ya 
kadar olan kısmında şimdi tesbit edilmiş olan 
güzergâhından niçin geçirilmiş olduğuna dair
dir. 

Arkadaşlar; Millî şoseler adını verdiğimiz 
bu büyük şosenin güzergâhı tesbit edilirken bazı 
kıstaslara riayet edilmiştir. 

Bu kıstasların başlıcaları şunlardır: 
1. Başlangıç noktası ile münteha arasında

ki güzergâhın en kısa mesafeden geçmesi; 
2. Güzergâhın enaz masrafı mucip olacak 

şekilde, nisbeten arızasız olması; 
3. Genelkurmayın mülâhazalarının nazarı 

itibare alınması. 
Bugün tesbit edilmiş olan Fevzipaşa ile Ma

latya arasında demiryoluna muvazi bir istika
met takip eden güzergâh bu üç kıstas gözönün-
de tutularak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, bütün millî şose
lerle beraber bunun da programı henüz Bakan
lar Kurulunca tasdik edilip nihaî karara bağ
lanmamıştır. Arkadaşımızın sorusu üzerine me
sele üzerinde durdum ve benimle şifahi temas
larında işaret ettikleri Elbistan güzergâhını tet
kik ettirmek üzere, Amerikalı mütahassıslarm 
da dahil bulunduğu, bir heyet tertip ettirdim. 
Bu heyet önümüzdeki günlerde tetkikatmı ya
pacak ve demin arzettiğim kıstaslara halel ver
mediği takdirde arkadaşımın ve bütün o bölge
deki halkın tatminine çalışılacaktır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, sözlü soruyu iyi niyetle karşılıyarak 
ciddi bir memleket işi olduğu telâkkisi içinde 
derhal tetkik ettirme kararının verdiğini dün 
müjdeliyen ve bugün de Yüksek kürsüden Hü
kümeti adına ifade eden Say m Bayındırlık Ba
kanına yürekten teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, önce şu noktayı tebarüz ettir
mem lâzımdır: Bu sözlü soruyu açmam belki 
şahsi bir menfaat temini emeliyle olduğu yek-
nazarda düşünülebilir. Yapacağım açıklama be
nim böyle bir görüş ve duyuşla hareket etme-
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diğimi, ancak zaruri bir memleket ihtiyacını dü
şündüğümü Yüksek nazarlarınıza belirtecektir. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki böyle 
büyük ve önemli bir yol yapılması işinde her 
köy, her kasaba ve her şehir ilgilenir. (Aman 
bizim orada geçsin) gibi haklı ve insanî bir arza 
duyar. Bu arzu kutsaldır ve hürmete lâyıktır. 
Mevzii ve lokal bir zihniyetle düşünmemek şar-
tiyle şüphesiz böyle arzu ve isteklerin tehacümü 
karşısında Hükümetin hareket hattı önce tesbit 
ettiği memleket şümul ve istikbale uzanan ga
yeye en uygun olanını seçmek ve ona göre ha
reket etmektir. Bize düşen ve bu seçme ve hare
ket yönünden ona yardımcı olmaktır. Vereceğim 
izahatı Hükümetin ve Sayın Bayındırlık Bakanı
nın bu görüşü noktasından mütalâa edeceğini 
umarını. 

Arkadaşlar; İskenderun'dan Malatya'ya doğ
ru mühim bir asfalt yol yapılacak. Bu asfalt, İs
kenderun - Fevzipaşa - Maraş ve oradan da ba
taklıklar arasından geçerek Demiryolunu taki
ben ve hattâ nispeten amut olan dağları yararak 
ve dolaşarak Malatya'ya gideceğini öğrendik. 
Kanaatimce bu istikamet hem askerî, hem ekono
mik, hem sosyal bakımdan yanlıştır. Arkadaşlar, 
bugünkü izlemeyi ne sağlam askerî bir görüşe, 
ne de iktisadi ve sosyal anlayışa atfedemem. Bu
nu daha ziyade genç mühendislerimizin pisikolo-
jik bir hatası olarak düşünmek isterim. Zira mü
hendisler Maraş'a kadar gelince karşılarında 
muhteşem Ahırdağmı görerek, hemen kıyıcığını 
dönüp Kısık vadisine gitmeden gözlerini pazar
cık'a kadar uzanan ovaya çeviriyorlar. Ve niha
yet kolayca Göl - başına kadar gidiyorlar. Ora
dan itibaren sarp dağlara çarpsalar bile ilk pisi-
kolojik motifin tesiriyle buraya kadar varınca da 
«canım orada da dağlar vardı» diye bir de ruhi 
İstinatgah bularak dağları zorlamaktan da artık 
dönemiyorlar. 

Takdir edersiniz ki, Devleti milyonlarca lira 
masrafa ve emeğe sokarak verimsiz yerlerden 
yol geçirmek hakkı elbetteki kimseye verilemez. 
Üstelik de bu nevi hatalara askerîdir diye bir 
mazeret uydurmak asla caiz değildir. Zira as
kerî işinde bir mantığı memleket ve milletin 
yüksek menfaatlerine uyarlığı olmak gerektir. 
Nerede kaldıki, bugün her askerî yol ve iş aynı 
zamanda bizim gibi fakir memleketler için eko
nomik ve sosyal menfaatler yönünden de düşü
nülmek mevkiindedir. 

Arkadaşlar; bendenizec İskenderun'dan Ma
latya'ya. gidecek daha kestirme ve emin yol 
İskenderun - Bahçealtı - Divanboğazını takiben 
Kısık'lan geçecek yoldur. Açıkça söylemek lâ
zımdır ki, buradan yapılacak bir yol müstakbel 
muharebelerin ve vatan müdafaasının melhuz in
kişaf dalgalarına karşı da en emin ve siperli bir 
yol. olacaktır. Bir hamlede muharebelerin çeşitli 
dalgaları karşısında elden çıkacak şartları haiz 
yerlerden böyle mühim bir- yolun geçirilmesi 
asla doğru olamaz kanaatindeyim. Fakat arka
daşlar, yolun İskenderun - Fevzipaşa - Maraş 
kısmına başlanmış bulunduğu için artık bu nok
tada fazla bir şey söyliyemem ama Maras/tan 
Malatya'ya kadar olan kısmına gelince- burası 
ııııı behemehal şu hattı takip etmesi lüzum ve 
zaruretini ileri sürmeyi gerekli bulurum; Maraş -
Kısık - Elbistan - Palan - (Jerkesuşağı - Arka-
Malatya şimdi tabiî olarak soracaksınız, niçin 
buradan geçmelidir? Müsaade buyurursanız bu 
ivicine cevap vereceğim: 

1 •—- Kısık tabiî ve kışı kar tutınıyan vadidir. 
Sonra ova çok müsait, hattâ tarihi izleri takiben 
kolayca Malatya'ya gidecek ve daha az masraf 
olacaktır. 

2. ---- Kısık yolu siperli bir yoldur. Burada 
Antiloroslar her hususta bize sığınak vazifesini 
görecek şeraiti İmizdir. 

3. — En mühim olarak Kısığ'ı geçerek Elbis
tan ovasına çıkınca Malatya'dan başka Sivas'a 
doğru Kuzey Anadolu'ya, Kayseri'ye doğru Batı 
Orta Anadolu'ya güney - şarktan Anadolu'yu 
bağlıyarak üç yol kazanmış olacağız ve tekrar 
ikin;'i bir yol yapmak külfet ve sıkıntısından 
kurtulacağız. Bu noktanın ne kadar ehemmiyet
li olduğunu takdir buyurursunuz ve yalnız bu 
sebep bile bu yolun buradan geçmesine yeler sa
nırım. 

4. Tren hattına muvazi olarak gittiği tak
dirde her iki yolun birden sakatlanmak veya ta
arruza uğramak tehlikesinden kurtulacağız. 

5. Göl başından itibaren boş yerlerden .yo
lu amuden katedecek olan dağların sıkıntısına 
mâruz kalmıyaeağız. Filhakika Kısık'tada 
böyle bir sıkıntı bahis mevzuudur. Fakat bu ni
hayet 7 - 8 kilometreyi geçmez. Nerede kaldı ki, 
Maraş'tan ovaya kadar olan 115 kilometrelik 
Kısık vadisinin 80 kilometrelik yerinin toprak 
tesviyesi de kısmen yapılmış ve güzergâh açıl-
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mıştır. Elbistan'dan Malatya'ya kadar olan kı
sım ise kolayca düz ova bir iki elverişli vadiden 
geçecektir. 

6. Yol bu ovadan geçtiği takdirde zaten ku
raklık zamanlarda Maraş, Anteb, Urfa, kısmen 
Malatya gibi geniş bir sahayı bilhassa kıtlık za
manlarda doyuran Eti'ler devrindenberi asla ku
raklık görmiyen ve Ceyhan 'nm Söğütlü, Kur
man, Göksün kollariyle sulanan mümbit ovanın 
mahsulünden hem Ordu, hem de saydığım iller 
kolayca istifade edeceklerdir. Bu ise ekonomik 
bir tercih noktasıdır. Şu kadar arzedeyim ki, bu 
ovanın senelik hububat ürünü tutarı 40 - 50 bin 
tonu bulur. Diğer hayvan, meyva ve orman 
mahsulleri ayrıdır. Yalnız bunu düşünerek 
Hükümetin buna karar vermesi onun buglhıkü 
şartlar içinde ekonomik telâkkisinin bir delili 
olacaktır. 

Bugün için bizim gibi milletler herhangi bir 
yolu yaparken yurdun ekonomik durumunu da 
düşünmek zorundadırlar. Hem yolu ekonomik 
yapmak, hem de ekonomi için yol yapmak esası
nı gözetmek zaruretiyle karşı karşıyayız. Tak
dir buyurursunuz ki, bugün milletlerin istikbali 
askerî olduğu kadar ekonomik esaslara istinadet-
tirilmek şartını taşır. 

7. Arkadaşlarım, yol Kısık'tan geçtiği tak
dirde Millet ve Devletin faydalanacağı madenlere 
de kavuşacağız. Bir defa Birinci Cihan Harbinin 
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başına kadar işlenen ve bütün güney - Şark böl
gemizin kullandığı Prit Demir madeninin ya
nından geçecek. Sonra Ercine'nin üstün kurşun 
madenine yaklaşacağız. Sakatan Bakır Dağının 
yanından geçeceğiz. Muhtemel olan bir petrol 
damarına ulaşacağız. Bunun alâmetini Ekono
mi Bakanlığına vermiştim. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, saydığım ter
cih sebepleri son derecede önemlidir. Hattâ 
mahallî olmaktan ziyade vatani ve millîdir. Be
nim bu noktai nazarıma sanırım ki, orayı tanı
yanlar iştirak ederler. 

Son olarak şunu da arzedeyim ki, Sayın Cum
hur Başkanımızın oralar halkına ümit dolu söz
leri, bir zaman evvel Başbakan Hasan Sakanın 
müjde taşıyan vaitleri de bu noktada bizim kana
atimizle birleşmişti. Hükümet ve îcra organı ola
rak bu müjde vaitlerin de yerine getirilmesini 
görmek bizim için güven sağlayıcı bir unsur ola
caktır. Nihayet etrafı Antitoroslarla çevrili Er-
genekon karekterli Oğuzlar diyarının iki yüz bin 
nüfuslu biı ülke Türk medeniyet âlemi ile bir
leşmenin vereceği sevince ve saadete kavuşacak
tır. Genç ve olgun Bayındırlık Bakanının bu 
işdc karar verip muvaffak olmasını, Güneydoğu 
Anadolu'yu Kuzey, Kuzeydoğu ve Orta Anado
lu'ya bağlamak gibi bir memleket işini başarma
nın zevkine ve saadetine kavuşmasını candan di
lerim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunv ta
sarısı ve Tarım, Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/288) 

BAŞKAN — Efendim; geçen Birleşimde tasa
rının dördüncü maddesi hakkındaki görüşmeler 
bitmiş ve sıra önergelerin okunmasına gelmişti. 
Şimdi önergeleri arzediyorum. 

Yüksek Eiyasete 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle dör

düncü maddenin: «1 . XII . 1947 tarihinden ön
ceki kazanılmış unvanların devamı için profe
sörler meclisinin yine o tarihten evvel verilmiş 
karar tarihi muteberdir.» 

Cümlesinin ilâvesiyle tamamlanmasını rica 
ederim. 

Rize 
Dr. Saiın Ali Dilemre 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle «4» üncü mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çorum 
Necdet Yücer 

Niğde 
Hüseyin Ulusoy 

Konya 
Mitat Şakir Altan 

Konya 
Rasim Erel 

Teklif: 
Bu kanunun yayımı tarihinden önce kazanıl 

mış olan öğretim üyeliği unvanları, yetkileri ve 
hakları saklıdır. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Müsa
ade buyurun, önergemi izah edeyim. 

.Efendim; Bütçe Komisyonu, 1947 senesinin 
bitiminden evvel profesörler meclisince onların 
intihabı hakları, derecatı ilmiyedeki hakları, ka-
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bul ediyor, ondan sonraki ler i de, 1948 de olan
lar ı da teşekkül edeeek olan Senatoya b ı rak ıyor 
zımnen demekt i r . 

Bendenizin bir takr i r im var. Geçen defa izah 
etmiştim, bir daha söy]iyeyim. Çünkü izahı çok 
kısadır . Bendeniz bu t ak r i r imde d iyorum ki, 
bu iki sa t ı r ın a l t ına bir sa t ı r daha ilâve edelim 
ve diyelim ki, işbu hak Profesörler Meclisinin 
onlar ı in t ihap et t iği t a r ih ten i t ibaren başlar . 
Profesörler Meclisi Ocak veya ha t t â Aral ık 
ay ında in t ihap eder. Böyle bir madde çıkaca
ğını bilmediği için t u t a r bunu 1 Ş u b a t ' t a onay
lat ı r . Çünkü bunu Bakan ın tasdik etmesi lâ
zımdır. Onun için demeli ki , Profesörler Mecli
sinin vermiş o lduğu k a r a r t a r ih i muteberd i r . 
Bu unvanlar 1947 den 1948 ze geçmez, ama 1947 de 
olanları geçebilir. Çünkü ilerde böyle bir kanun 
çıkacağını kimse bilemezdi. Ben böyle düşündüm. 
ve bir iş yapıyorum zannettim. Takdi r Yüksek 
heyetinizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER E R İ Ş (Anka ra ) - - Muhterem arkadaş la r , 
Mi ta t Şakir arkadaş ımız verdiği önerge ile şim
di konuşmakta olduğumuz maddenin 4936 numa
ralı Üniversi teler K a n u n u n u n 75 nci maddes i 
gereğince bu k a n u n u n neşri t a r ih inden evvel 
kazanı lmış olan hak la r ın mahfuziyetini istemek
tedir . Dr. Saim Dilenire hocamız da bu k a n u n u n 
bu maddesine bir f ıkra eklenmesini is temekte
dir. İs temiş olduklar ı f ıkra ile Yüksek Zi raa t 
Enst i tü ler in in Profesörler Meclisince bu tar ih
ten önce yapılmış olan profesörlük ve unvan la r 
tevcihinin muteber olmasını is temektedir . Fi l
hak ika Üniversi te ler K a n u n u n u n 75 nci maddesi 
(bu kanunun yay ımından önce İ s tanbul Üniver
sitesi ile İs tanbul Teknik Üniversi tesi ve bun
la ra bağlı öğre t im kurumla r ında A n k a r a , Hu
kuk, Dil Tarih ve Coğrafya, Fen ve Tıp Fakül 
t e le r i kazanı lmış öğret im üyeler inin unvanlar ı , 
ye tk i ler i ve haklar ı saklı tu tu lur . ) demektedir . 

Bütçe Komisyonunda Yüksek Zi raa t Enst i 
tü ler i K a n u n u müzakere edildiği zaman bu mad
denin nazir i o larak bundan evvel kazanılmış 
olan hak la r ın mahfuziyetine dai r bir h ü k ü m ted
vin edilmiştir. Alelıtlak kanunun neşrinden evvel 
kazanılmış olan hak la r ın mahfuziyeti , f i lhakika 
gayet esaslı bir kaidedir . Yalnız Yüksek heye
tinizce ma lûmdur k i Yüksek Zi raa t Enst i tü ler i 
K a n u n u ki bu kanunla , eğer kabu l b u y r u l d u ğ u 
t akd i rde meriyet ten ka lkacak t ı r , bir t ak ım ka-
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idelere güre bu gibi terfilerin yapı lmasını âmil
dir . 2291 sayılı Kanını gereğince yapılmış olan 
terfi lerin t amamen mahfuziyeü, prensip olarak 
kabul edilebilir. Yalnız a rkadaş la r , şunu arzet-
inek mecburiyet indeyim ki, bu kanun teklifini 
te tk ik ell iğimiz zaman şu vaziyetle karş ı laş t ık ; 
Yüksek Ziraat Ens t i tü ler in in Zi raa t ve Veteri
ner Fakül te ler i Ankara. Üniversitesine i l t ihak 
et t iği zaman, Ankara Üniversitesinin allı tane 
o rd inaryüs profesörü vardır . Yüksek Ziraat. 
Enst i tüsü ise J7 o rd inaryüs prol'esöriyle Anka
ra Üniversitesine geçecektir', lîu hususla yet
kili arkadaşlar bu mesele üzerinde durdular , 
gördüler ki, kanunun hazır landığı tar ih ten 
sonra o rd inaryüs profesörlük udu bir muamele 
yapılmış ve bunlar ın ord inaryüs profesörlüğü 
kabul edilmiştir. Yüksek malûmunuzdur ki, bu 
kanunla da 2291 sayılı Kanun gereğince yapıl
mış olan terfi lerin tabiat iyle mahfuz uı iulması 
tabiî ve zarur id i r . Faka t yapılan t e tk ika t la 
gördük ki bu tarihten sonra yapılmış oları ter
filerin 2291 sayılı Kanunun hükümler ine göre 
yapılmadığı ve binaenaleyh 1 Jütçe Komisyonu
nuz böyle, ilmî bir mevzu üzerinde kat? bir ka
rar vermekten çekinerek .şimdi huzurunuza ar
zd ın iş olduğu maddeyi teklif etmiştir . P>ıı mad
de mucibince diyoruz ki, ( I . X I Î . 1947 tari
hinden önce Ankara Yüksek Ziraat Enst i tüsü 
Fakül te ler inde , 10. Y İ . 19:^ tar ih ve 2291 sa
yılı Kanuna göre kazanılmış öğretim üyeliği 
l ıakları yetkileri ve, unvanları saklıdır.. .) Ilım
dan sonraki ler ne olacaktır . Ilımdan sonra 
bir ter l i vaki olmuşsa ve hakikaten usulünde 
ise iltihak etmiş oldukları Ankara Üniversitesi 
Senatosuna vâki müracaat lar ına göre bu hakları 
verilecektir. Onun için kanunun bu maddesi
nin bu suretle kabulünü rica ve istirham ede 
rînı. 

Şunu ilâve etmek mecburiyet indeyim ki, bu 
kanuna bilâhara konacak birinci geçici mad
dede, yine öğretim üyeliklerinden doçentler 
için bazı hükümler vardır , («eçiei birinci mad
de geldiği zaman bu hususta izaha,! vereceğim. 
P.ıı doçentlerin hakkı da mahfuz olacaktır . Onu 
da, şimdiden kısaca yüksek huzurunuzda arzet-
mek isiedinı. Maddesi 'jeldiği zaman hazırla
mış olduğumu/, fıkraya bir f ıkranın daha ilâ
vesini rica, edeceğim. Iluuıın için madde gaye! 
sar iht i r . Böylece kabul edilmesini Yüksek İle 
vetini:-;den bilhassa is t i rham ederim. 
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Doktor Saim Ali Dilenire arkadaşımızın ifa

de buyurdukları profesörler encümeni kararı 
yine bu arzettiğim hususun içine girmektedir. 
Bu hakların 2291 sayılı Kanuna göre ise iltihak 
edecekleri Ankara Üniversitesi senatosunda ta-
nılacağı gayet tabiîdir. Mâruzâtını bu kadardır. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben 
söyliyeyim de; içimde kalmasın, tabiî Komisyo
nun kararlarını daima Meclis kabul eder. 

BAŞKAN — Öyle söylemeyiniz. Meclis tak
dirini kullanır. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Ama bu dediğim de vardır. 

Şimdi efendim; bendeniz Bütçe Komisyonu
nun bulduğu, girdiği tarika, tuttuğu istikamete 
itiraz etmiyorum. Benim itiraz ettiğim, tama
men bu hükmün kifayetsizliğidir. Profesörler 
meclisi bir adama unvan verir. Fakat kanun mu
cibince. Çumralı arkadaş bunun üzerinde dur
du, hakikaten kendisi hukukçudur. Muam
mer Eriş arkadaşım da bunu izah etmediler. O 
kanunun tekemmül etmesi için... Çumralı arka
daş! Ben senin söyliyeceğini söylüyorum, ka
nunda onaylama diye bir lâf var. Bakan seya- j 
lmtte olur, vakit bulamaz imzalamaya, öteki se
nenin bir gününe geçebilir, cırt diye imza etti 
mi bitti bu iş. Ben bunu istemedim, siz şimdi I 
istediğinizi söyleyin. 

BAŞKAN — Mitat Şakir. 
MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya)—Muhte

rem arkadaşlar, bendenizin takririmle teklif etti
ğim esas, hakkı müktesep müessesesinin ihlâl edil
memesi veya bunun üzerinde her hangi bir şe
kilde kasretmek yolunda bir muamele yapılma
masını istihdaf etmiştim. 

Sayın Muammer Eriş'i dinledim, buyurdu
lar ki, tekaddüm eden muamele 2291 sayılı Ka
nuna göre yapılmıştır ve bu muamele ilmî ma
hiyeti haiz olduğu için Komisyon buna müda
haleyi muvafık görmedi. Mademki Komisyon 
kararı ilmî gördüğü için müdahale etmemiştir. 
O halde bu yanlışlığı nasıl takdir buyurulmuş-
tur, bu, burada müphem kalmıştır, bunu ben
deniz anlıyamadmı. Komisyon mademki mua
melenin ilmî mahiyetini takdir ettikten sonra 
bu ilmî kararın yanlışlığı üzerinde de izahat 
verip bendenizi tatmin etmesi icapeder. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, gerek gerekçede
ki 4 ncü maddenin takninine matuf olan hük-
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mü, gerekse Üniversiteler Kanununun 75 nci 
maddesini o gün bendenizin okuduğum gibi 
bugün de Muammer Eriş okumuştur. O madde
deki hüküm gayet sarihtir. Kanunun yayımın
dan eivvel doğmuş olan hakları mahfuz tut
maktadır. Halbuki Komisyon 7 ay evvel, nıü-
takaddim bir muamele ile daha evvel geçmiş 
olan muameleleri muteber sayıyor, ve 12 nci 
aydan sonraki muameleleri muteber saymıyor. 
Bu gayet garip bir tezattır Bu, hukuk mües
sesesine ve hakkı müktesep müessesesine de 
uymıyan bir ııoktai nazardır. 

Yüksek Meclis ve Komisyon şüphesiz ki 
muttali olduğu kanunsuz yolsuz, haksız bir 
muamele varsa onu da iptal ettirmeye mukte
dirdir. Yüksek Meclis yeni tesisler yaparken 
hakkı müktesepler üzerinde ihlâl edici her hangi 
bir hüküm koymak, bu haklar üzerinde her 
hangi bir sarsıntı yapacak şekilde bir tesis yap
mak, hüküm koymak beııdenizce doğru değildir. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
NİYAZİ AKSU (Antaya) — Sayın arkadaş

larım; Yükse Heyetinizin malûmudur ki üniver
siteler ilmî muhtariyetinin, ilmî hürriyetinin 
esasını, kendi hocalarını kendi seçmekte arar. 

Bu ilmî hürriyetini Yüksek Ziraat Enstitüsü 
de Fakülteleri profesörlerine ordinaryüslük tit-
rini vermesinde kullanmıştır. 

Fakat yüksek malûmunuzdur ki Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde, teessüsünden itibaren, ilk zaman
larda, yabancı hocalar ordinaryüslük makam
larını işgal etmişler, yavaş yavaş kendi elemanla
rımız bunları istihlâf etmişlerdir. Hakikatte Yük
sek Ziraat Enstitüsünde ordinaryüsleri seçip, 
ordinaryüslük titri verecek heyeti talimiyenin bu 
titri almış olanları azdır ve hattâ yoktur. Ordi
naryüslük titrini almak zordur. Doçentler, imti
handan sonra, seneler geçer profesör olur, artık 
bunun tahdit edilmiş bir müddeti yoktur. Eserle
riyle, kudretiyle, beynelmilel şohretiyle bu ehli
yeti kazananlara bu titr verilebilir. Bu böyle 
bir titrdir ki, her yerde geçmelidir. Bütçe Ko
misyonunda da arzetmiş olduğum gibi, bir pa
ranın geçerliği nasıl tâyin >edilir? Parayı beynel
milel borsaya götürürsün, bu paranın mukabi
linde İngiliz lirası veya dolar alabilirsen bu para
ya geçer deriz. Fakat beynelmilel bir para ile 
değiştirilemiyecek olan para ancak senin paran-
dır. Bu, bevnelmilel bir titrdir. Bunu vermekte 
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kıskanç hareket etmek yalnız bizim ilim müesse
selerini değil her Türk çocuğunun vazifesidir. 
şüphesiz ki ordinaryüslük titrini beş, on ilim ada
mımızın kazanmasını, her Türk çocuğu ve her 
Milletvekili büyük bir memnuniyetle ve zevkle 
karşılar ve bundan başka birşey duymaz, genç 
âlimin ordinaryüs olmasından zevkten başka bir
şey duymaya imkân yoktur. Bu ne kıskançlık
tır, ne de haksızlıktır. Fakat Milletlerarası bir 
titr vereceğimiz zaman bize gurur verecek evsa
fı aramamış, onunla aynı ayarda yer alacak olan 
diğerlerini de düşünmemiz lâzımdır. Binaenaleyh 
Fakülte Profesörler Meclisinin vereceği kararın 
ordünaryüsleri içinde toplayın, diğer ilim adam
larından teşekkül etmiş olan, senatonun tetki
kinden geçmesi, oraca tetkik edilmesi ve ondan 
sonra Bakanlığa gelmesi lâzımdır. Bu teklif bizim 
Yüksek Ziraat Enstitülerini kıskandığımız mâ
nasına alınmasın. Tam kanun uygulanırken üni
versite ayarına, üniversite haline gelirken, yan
gından mal kaçırır gibi, bir töhmet altında ka
lacaklarını bilmeliyiz. Gelsinler, ehliyetleriyle bu 
titri kazansınlar, titr kaçırmak, töhmetinin al
tında kalmasınlar. Kendilerini, yedi aylık bir 
müddet arasında ilim hüviyetiyle telif edilemi-
yecek bir vaziyete girmekten tebrie etmek iste
riz. Alın açıklığiyle üniversite camiası içine gir
meli, alın açıklığı ile eserleri ve ilmî travayla-
rını ortaya atmalı, hakları sağlanmalı ve bun
lar Ordinaryüs profesörler tarafından tetkik edil-
meldir. Bu daha âdil daha ilmî olur kanaatin
deyim. 

EMÎN HALtM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, bugün Riyaset Makamını işgal eden sayın 
arkadaşımızın geçenlerde bilmünasebe ifade bu
yurduğu bir cümle ile sözüme başlıyacağım: Yük
sek Meclisten çıkan kanunların kemal üzere ol
ması asıldır ve lâzımdır. 

Demin Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşı
mın izahlarının bazı noktalarını kapalı ve bazı 
noktalarını da hukuka uymaz gördüğüm için 
söz alıp huzurunuza çıkmak mecburiyetinde kal
dım. 

Arkadaşlar; bütün dünyaca tanınmış «hakkı 
müktesep» diye bir kaide vardır ve bu hakkı 
müktesebin ihlâl edilmesi caiz değildir. Demin 
Sözcü arkadaşımın sözlerinden anladım ki, eğer 
yanlış anlamamışsam; 1 . XI I . 1947 tarihine 
kadar olan hakları tanıdık. 2291 sayılı Kanu-
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nun hükümlerine tevfikan kazanılmış olan öğre
tim üyeliği unvanları, yetkileri ve hakları sak
lıdır. Şimdi de bu kanun mevkii meriyete gire
cektir ama arada bir boşluk kalacak, kalacak 
bu boşluğu da yeni senato tetkik etsinler. Böy
le iş olmaz, arkadaşlar, Eğer demin verdiği bir 
misalle ordinaryüs profesör, Ankara Üniversite
sinde şu kadarmış, Ziraat Enstitüsünde şu kadar
mış şeklindeki örnekle bu iş halledilmez. Eğer 
kanuna aykırı bir iş yapılmış ise bunu şimdi ya
pacağımız kanuıda değil bugüne kadar mer'i olan 
2291 numaralı Kanunun hükümleri dâhilinde 
tetkik ederek o kanun çerçevesi dâhilinde bu iş 
halledilir ve o kanuna uymıyan bir hareket ya
pılmış ise, bu bir suiistimal mahiyetinde ise yine 
o kanunun tâyin ettiği hudutlar dâhilinde iptal 
edilir. Yoksa muahhar yapılan bu kanunla ve 
onun tamirini sonraya bırakarak bir açıklık bı
rakılmasının teemmül edileceğine dair bendeniz 
bir kaidei hukukiye tasavvur etmiyorum. Demin 
Milat Şakir Altan arkadaşımızın dediği gibi hakkı 
müktesep kaidesine aykırı olmaması için ancak 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren önümüz
deki zamanlar için hükümler tesis edilebilir. 
Bundan evvelki zamana ait hükümler mer'i olan 
kanun dairesinde tetkik edilir. Eğer o kanun 
iyi tatbik edilmem işse yine o kanun çerçevesi dâ
hilinde iptal edilir. Muahharan yapılan bir ka
nunla mukaddem kanunun hükümlerine tevfikan 
yapılan muameleleri kaldırmak doğru değildir. 
Bu müesseseye riayet edilmesini istirham ederim. 
Milat Şakir arkadaşımın teklifi yerindedir (Al
kış). 

Dr. SAIM ALI DÎLEMRE (Rize) — Eten
dim, arkadaşım Niyazi dediler ki, senato vardır. 
Bunun zımnen bir mânası vardır. Şimdi Ziraat 
Enstitüsünü üniversiteye fakülte halinde rapte
diyoruz. Şimdi bu fakültenin ilk defa olmak 
üzere bir senatosu olacaktır. (Zaten var sesleri). 
Bu, örf ve âdet üzerine teessüs eden bir senato 
olacaktır. Yani bunun içinde, avukatı, hâkimi, 
edebiyatçısı, fen adamı... olacaktır, muhtelif bir 
senato halinde bulunacaktır. 

Niyazi dostum demek ister ki, bittecrübe 
her yerde anlaşılmıştır ki, bu gibi muhtelif se
natolar fakülte meclislerinden daha bitarafane 
unvan verirler. Verdikleri karar daha isabetli 
olur Lâfı uzatmak istemiyorum. Peki ama, 1931» 
de Almanlar gittikten sonra bu enstitüde çalış
mış olan Almanlar da kendi memleketlerinde 
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hakiki ekol yapmış adamlardı. Salamon falan ve 
saire gibi. 

Şimdi bunlardan yetişmiş, bunlarla hallol
muş, belki ondan evvel de Avrupa'da 25 - 30 
sene tahsil yapmış, çok yaşlanmış Ordinaryüs 
unvanını aklıktan sonra tekaüt olmuş hocalar 
da vardır. Niyazi arkadaşımızın dediğine ba
kılırsa bunların hepsi keenlemyekündür. Bunla
rı ilmî revizyona tâbi tutmak doğru değildir. 
Mümkün olduğu kadar işi kısaltmak mümkün
dür. Bendenizin verdiğim takrirle işin ortasını 
bulmak kabildir. Kanunu yaralamak, yahut şim
di Emin Halim arkadaşımızın dedikleri gibi, ne 
bileyim, daha muğlak bir karaara varmak doğ
ru değildir. Yalnız, komisyon teklifinde deği
şiklik istiyorum. Bir kalem oyunu âdeta. Mese
lâ 1947 de Promi intihap edilmiş, tâyin edilmiş. 
kimin tarafından? Tâyin edecek adamlar tara
fından, profesörler tarafından edilmiş ve o pro
fesörler içinde kanuna mutabık, Çumralı'nm 
dediği kanuna mutabıktır, sahibi olan adamlar 
vardır. Yalnız şu vardır: ileride böyle bir mad
de yapılıp tâbir atlama noktası, meselâ fi
lânca tarihte filânca yere geçer diye konuldu mu, 
hak hukuk tarafından yenmiş olur. Bilmeni anla
tabildim mi? (Anladık sesleri). 

Yani hukuk denilen bilgi, peşinde olduğu 
hakkı yemiş olur, mesele budur. Binaenaleyh, 
hocalar tâyin ettikleri vakit, bir adam ileride böy
le bir kanun yapılacak ta bir sözle yeniden bir 
kademe tâyin edilecek, o da tamamen makabli
ne ait olacak, böyle bir taktik. Onun içerisinde 
verilen siyantifik merit güme gidecektir. Ben 
bunu belirtmek istedim. Encümenle mutabıkım, 
kararı da maneviyata müsaittir, bu işin psikolo
jisine de müsaittir. Fakat nedir? o, böyle iler
de birşey yapılamıyacağım teemmül etmiyen 
bir meselede Müderrisin Meclisi bir adamı terfi 
ettirirken, onu onaylıyacağı zaman; şartu suru tu 

bozuluvermiştir. Çünkü birgün sonra ya geç
miş, şubatın beşinde olmuş, bilmem ne edilmiş. 
Budur söylediğim. Yoks» eğer profesörler Mec
lisi 1947 den sonra, 1948 başlangıcmdanberi 
yapmışlarsa birtakım şeyler, onları kabul etmi
yorum. 

BAŞKAN — Sedad Çumralı. 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Efendim; 

Saim Ali Dilemre hocamızın kendisi ile konuş
tuğumuz şeyi, hattâ biraz da lâtife olan bir 
meseleyi ve düşünceyi 3 - 4 defa isim tasrih et-
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mek suretiyle kürsüye getirmeseydi. Yüksek 
Ziraat Enstitüsünün ilim haysiyetini bu bakım
dan gayet güzel ifade etmiş olan Muammer Eriş 
arkadaşımızın beyanatı ile iktifa edip susacak
tım. 

Fakat nedense arkadaşım sinirlendi, ikide 
bir ismimi zikretmek suretiyle ve benim hakikî 
maksadımı ve düşüncemi de lâyikiyle kavramak 
lûtfunda bulunmaksızın isim tasrih etmek sure
tiyle mevzua temas ettiklerinden beni de kür
süye getirmiye mecbur ettiler. 

Hocamdan özür dilerim. 
Dr SAİM ALI DİLEMRE (Rize) — Söyle 

bakalım, ne söyliyeceksin? 
SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Müktesep 

haklat* mahfuzdur Bu hukukun değişmez kaidesi-
dir Bunu değiştirmek kimsenin aklından geç
mez Ancak arkadaşlar bizi, Bütçe Komisyonunu,. 
ki arkadaşım Muammer Eriş; Bütçe Komisyonu 
Mazbata Muharriridir. Kendileri anlattılar be
nim burada söyliyeceğim tamamen şahsıma ait
tir. Bütçe Komisyonunu bu maddenin tedvinine 
sevkeden âmil şu olmuştur: 

2291 sayılı Kanunla Ziraat Enstitüleri teş
kil edilmiş ve bunun başına Saim Ali hocamızın 
da ifade ettikleri gibi Almanya'dan hakikaten sa
lâhiyet sahibi ordinaryüs profesörler getirilmiş 
ve bu enstitüler kurulmuştur. 

Bunlar muayyen müddet geçtikten sonra 
enstitü ile ilgileri kesilmiş, ayrılmışlar. Kendi 
zamanlarında profesörler yetiştirmişler, doçent
ler yetiştirmişler, doktora verdirmişler, asis
tan almışlar ve ilmî heyeti kurmuşlardır. Bun
lar ayrıldıktan sonra bu vazife kanunun tasrih 
ettiği evsafta kimse o anda bulunmadığı için 
Ziraat Bakanlığınca bu vezifeler vekâleten ifa 
ettirilmiştir. Zamanla, enstitü tabiî inkişa
fına mazhar olmuş ve kanunun aradığı evsafta. 
profesörlerimiz, ordinaryüslerimiz bu ilim mü
essesesinde yer almışlardır. Bugün 2291 sa
yılı Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu kema
liyle ve ıtlakiyle tatbik edilecek durumdadır. 
Vaziyet böyle olunca niçin bizi bu maddeye 
sevkettiğini arzetmek istiyorum. 

Yüksek Ziraat Enstitülerine ait Kanunun 
yani 2291 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde şöy
le der : 

«Rektör, dekan ve divan âzası olabilmek için 
Enstitüde en aşağı iki sene ordinaryüs olarak 
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vazife yapmış olması şarttır.» Bugün bu vazife
ler bu 7 nci maddede tasrih edilen zevat tara
fından değil vekâleten ifa olunmaktadır. Ka
nunun bu açık ve sarih hükmüne rağmen bir, 
iki, yine bu kanunun 22 nci maddesinde ordi
naryüslük müstakil bir ilim sahasında ders ver
mek ve araştırmalar için en iyi bir mümessildir. 
Ordinaryüslük iki sınıftır. İkinci sınıf 10 sene 
sonra birinci sınıfa yükselir. (Hocam rica edi
yorum). Açılan veya yeniden kurulan bir kür-
siye bir ordinaryüslük tâyini için Fakülte ordi
naryüsün esbabı mucibeli bir teklifle en az iki, 
kaideten üç zatın ismini divana bildirirler. Yani 
bir profesörün ordinaryüs olabilmesi için bu 22 nci 
maddeye. göre mensup olduğu fakültenin ordi
naryüsü tarafından teklif edilmesi kaideten üç 
zatı teklif etmesi ve ondan sonra da Bakanlığın 
bunlardan birisini kendi kanunlarına göre ter
cih etmemesi şarttır. Kanunun emri bu. 

Komisyonda bu müktesep haklara riayet ba
kımından ve bunların mahfuz tutulması bakı
mından bir karar okunmuştur. (Değerli arka
daşım Muammer Eriş bu müessesenin ilmî hay
siyetine yakışır bir şekilde ifade etti.) Lütfen 
bir ordinaryüs kararı okur musunuz? denildi ve 
okutturuldu, isim vermiyeceğim, ikinci sınıf 
bir profesör öğretim üyeleri tarafından ordinar
yüslüğe terfi ettrilmiştir. Birinci sınıf ordinar
yüs olabilmesi için kendi fakültesi ordinaryüs
lerinin teklifi lâzımdır. Teklifi yapan, kanu
nun açık hükümleri hilâfına öğretim üyeleridir. 

Arkadaşlar; bu müessesenin haysiyetine ya
kışır bir şekilde müdafaa ettiler, burada uzun 
uzadıya tasrih etmekten korktular çekindiler, 
Üniversiteye bırakalım dediler. Bu zevatın 
içinde haklı olanları vardır. Şahsan yakinen ta
nıdığımız, hürmet ettiğimiz, ilmî kifayet ve sa
lâhiyetine inandığımız insanlar vardır. Ben iyi
lerini misal alıyorum da ilerisine gitmek iste
miyorum. 

Arkadaşlarım bu zevat bu payeyi almakla 
bunun karşılığı maaşlarını alamıyorlar. Mu
hasebe zaten bunların ordinaryüs olmasını tanı
mıyor. Yapacağımız şey onlara yalnız makam 
tahsisatını vermekten ibarettir. Bunu da hakkı 
olanlar nasıl olsa yarın intisap edecekleri üni
versite senatosundan almış olacaklardır. Bu 
itibarla müktesep hak ihlâl edilmiş değildir, hak 
tahakkuk etmemiştir. Hakkın teşekkülünde ka
nun hükümlerine riayet edilmemiştir. 
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Kanun kaçakçılığına da Yüksek Meclisin 

müsaade edeceği asla varit değildir. (Doğru 
doğru sesleri). 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dimi mesele çok mühimdir. Sedad Bey, heye
can falan diyorsunuz. Herkes biliyor benim 
tarzımı, ben 15 senedir mebusum. Kimseyi teş
hire mecbur değilim. 

Ecevıt Bey, niçin yaptılar o maddeyi? Kal
dırsınlar. Mesele budur. Onun içerisinde şartı, 
şıırutu, bilmem il ey i niçin yaptılar? Tabiî şu 
tarihten itibaren unvan bakidir dedikleri za
man, tabiî ben çıkıyorum buraya. Diyorum ki, 
hangi tarih makbuldü? Çünkü bu bir takvim 
oyunudur. Fiilen kendileri kabul etmiş, de
mişlerdir ki, şu tarihten evvelkiler muteberdir. 
Onun üzerine bu maddeyi koymuşlardır. Ha
kikaten bu maddenin mefadı nedir? Neden 
tarihe kaçılıyor? Bir ilmî adamın imzası. Mesele 
budur. Neme lâzım benim? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) Elen
dim; Sedad Çumralı arkadaşımız: Komisyon 
adına konuşmuş olsalardı söz nlmıyaeaktım. 
Ve sual sormak suretiyle tavzih istiyecektim. 
Fakat şahısları namına konuştukları için tek
rar* huzurunuza çıkmak mecburiyetinde kaldım. 

Kendileri, 2291 sayılı kanunun hükümleri 
ni izah ettiler ve misaller verdiler. Bu misal
ler bizim iddiamızı teyit etmektedir. O kanuna gö
re kendileri bazı muamelelerin usulüne ve kanuna 
uygu ti olımyarak yapıldığı düşüncesini izah et
tiler. Bir muamele ki, zamanında mcr'i olan 
kanuna uygun olmıyarak yapılmıştır, o mua
mele bâtıldır. Bir muamele ki, zamanında mer'i 
olan kanuna uygun olarak yapılmıştır o mua
mele muteberdir. Binaenaleyh sonradan yaptı
ğımız bir kanunla bu işin ınebdeini daha çok 
geriye almaya bence hakkımız yoktur. Buna, ay
kırı olan düşünce hukuk esaslarını ihlâl eder. 
Aslolan hakkın doğmuş olması lâzımdır deniyor. 
Hak doğmuş ise zamanında mer'i olan kanuna 
göre doğmuştur. O takdirde mesele yoktur. 
Binaenaleyh yapmak istedikleri, hukuk esasla
rına uymaz. Çumralı'nın sözlerinden raportör 
arkadaşımız, ilim yuvasının haysiyetini koru
mak için böyle konuştu demek ister gibi anla
dım, Bu maddeyi bu şekilde koymak bunun 
aksini ispat eder. Binaenaleyh, esas kaideleri
mizden ayrılmıyalım, eğer o kanun, zamanında 
yapılmış yolsuz muamele varsa muteber değil-
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dir ki, o muameleleri içine alarak, burada bir j 
madde tedvin edilsin. Bu bilmem ne dereceye 
kadar doğru olur. Ben, Bütçe Komisyonunun 
bu işi neden böyle düşündüğünü hâlâ anlıyama-
dım. Ortada bir hakkı müktesep meselesi var 
dır. (Yok sesleri) Yoksa mesele de yoktur. Ka
nunun tarihi neşrinden muteberdir denirse me
sele kalmaz. Hattâ kanunda bir fiîl için ceza. 
konsa ondan evvel işlenen bu kabîl fiillere teş
mil edilmez. Hak doğmamış ise mesele yoktur. 
Niçin tarihi yukarı alıyorsunuz? Mitat Şakir 
arkadaşımızın teklifi çok yerindedir, kabulünü 
rica ederim. 

MİT AT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Elen
dim, Emin Halim Bey arkadaşımızın da izah et
tikleri veçhile, mesele hakkı müktesep müessese
si meselesidir. Burada bir tesis yapılıyor. Bu
nunla daha evvel kazanılmış olan haklar ihlâl edi
liyor, kasrü tahsis ediliyor. Buna karşı eğer 2291 
sayılı Kanunun çerçevesi dâhilinde yapılmış olan 
muamelelerde yanlışlık, hata, haksızlık ve saire 
varsa tasarıya bir madde konur ve bunun iptali 
temin edilir. Yoksa sâri bulunan Meclis huku
kun esaslı prensiplerini ihlâlden elbette tevakki 
edecektir. Benim mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Sedad Çumralı. 
SEDAD ÇNMRALI (Konya) — Arkadaşla

rım, bu tarihi lâalettayin alınmış bir tarih gi
bi arkadaşlar mütalâa ettiler. 

Encümenin tesbit etmiş olduğu bu tarihte 
ve Kanun tasarısının Hükümet tarafından Mec
lise sevkedildiği tarihte 11 tane profesör birden
bire ordinaryüs profesörlüğe terfi etmiştir. Bu 
mesele de konulan tarih bu tarihtir. Tesbit edi
len tarih de budur. 

Müktesep hak mıdır? Bu, müktesep hak de
ğildir, hak doğmamamıştır. Yapılan tâyinler ge
rek inhası, gerek tasdiki bakımından elde mev
cut olan 2291 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
olmadığı içindir ki, kabul edilmemiştir. Hak yok
tur, müktesep olmaz. (Bravo sesleri, alkışlar), 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Muammer Bey Müsaade buyu
run Mitat Şakir Bey söz istedi. 

MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Sayın 
Çumralı arkadaşımı dinledim, biz müktesep hak 
müessesesinden bahsediyoruz, yoksa ilmî paye 
dağıtmayı üzerimize alalını demiyoruz. Binaen -
alayh, bunu menedecek; yolsuz muameleleri ber
taraf edecek bir hükmün tasarıya muvakkat bir 
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madde olarak konmasını istiyoruz, bununla me
sele biter, Komisyon bunu tetkik eder, getirir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; benden 
evvel söz söyliyen Sedad Çumralı arkadaşım 
hukuki vaziyeti bütün açıklığı ile izah etti. 
Ben sizi fazlaca yormadan şu noktaları tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyim: 

Arkadaşlarımdan Emin Halim Ergun ve 
Mitat Şakir Altaıı hakkı müktesep müessesesi
nin bu madde ile biraz tearuz ettiğini ifade et
mek istediler. Hakkı müktesep asla ihlâl edil
memiştir ve ihlâl edilemez. 

MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — İhlâl 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Arzedeceğim efen
dim. 

Arkadaşlarım çok iyi izah ettiler. 2291 sayı
lı Kanunun formalite bakımından icabettirdiği 
kayıtları yapmadıktan başka arkadaşlar, malî 
bakımdan da Sedad Çumralı arkadaşımın da izah 
ettiği gibi ordinaryüs kürsüsü veya ordinaryüs
lük mevkii olmadan, ordinaryüsün tâyinine 
imkân yoktur. Bu vâki olmuştur. 

Bu kanun teklifi hazırlandığı zaman, 1 . XII . 
1947 tarihinden evvel iktisap edilmiş olan hak
lar mahfuzdur, bu kanunun hazırlandığı sırada, 
onun için bu tarihi koymuşuzdur, ve ondan son
ra yapılmış bir muamele varsa, bunlar muteber 
değildir diye madde de bir hüküm yoktur. Madde 
bu tarihe kadar olan hakkın mahfuziyetini tanı
maktadır. Ondan sonra bir hak mevzuubahis 
ise Senatoya müracaat edilebilir. Onun için 
bu madde bu şekilde kabul edilmiş ve hakkı 
müktesep baki kalmıştır. (Kâfi, kâfi sesleri, al
kışlar) . 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı! 
MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, sayın Muammer Eriş arkadaşım 
maksadı iyi anlamamıştır. Demin arzettiğim gibi 
şu şekilde, bu şekilde asla bir maksadımız yok
tur. Bizim koyduğumuz esas hakkı müktesep mü
essesesinin ihlâl edilmemesidir. (Gürültüler) Da
ha evvel 2291 sayılı Kanuna göre yapılmış yan
lış bir muamele varsa bu muamele tasarıya ko
nulacak bir hükümle bertaraf edilir. Başka mâ
ruzâtımız yoktur. Madde gayet sarih gelmiştir. 
Falan tarihe kadar olan haklar tanılıyor. Üni-
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versiteler Kanununda bu kanunun yayımı tari
hinden evvel kazanılmış haklar mahfuzdur, di
yor. Şu halde buna mütenazır hükümler koyaca
ğız. Bu mütenazır hükümleri koyarken müktesep 
hak müessesesini mahfuz tutmak mecburiyetin
deyiz. Bunu yaparken evvelce yapılmış muamele
lerde bir yanlışlık ve saire olmuşsa bunları iptal 
edecek tasarıya ek bir madde koymak kolaydır. 
Zannediyorum, bunu da komisyon da diriğ et
mesin. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okuyacağız. 

(Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan ve 
üç arkadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Esas madde 1 . XI I . 1947 ta
rihinden evvelki haklar mükteseptir diyor. Ar
kadaşımın söylediği ise kanunun yayını tarihin
den öncekilerin muteber olması prensipine müs
tenittir. 

önergeyi nazarı dikkate alanlar... Nazarı dik
kate almıyanlar... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilemre'nin 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur. 
Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 1 . X I I . 1047 tarihinden önce 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Fakültele
rinde 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı Kanuna 
göre kazanılmış olan öğretim üyeliği unvanları, 
yetkileri ve hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmivenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5, — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, 
3 . VII I . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı, 4 . VII I . 1944 tarih ve 4651 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Bakan
lığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımların
daki kadrolar bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar hariç olmak üzere, bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla birlikte Zi
raat, Veteriner ve Orman Fakülteleri başlığı al
tında Millî Eğitim Bakanığı kuruluş kadroları 
hakkındaki 10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 3 ncü bölümü

ne aktarılmıştır. Ancak 10 . VI . 11333 tarih ve 
2291 sayılı Kanunda yazılı ordinaryüslük ve 
profesörlük, doçentlik ve asistanlık unvanlarm-
daki simi' kaydı kaldırılmış ve şef, başasistan 
unvanları asistan olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelleri ile birlikte oyunuza stımı-

. yorum. Kabul edenler*... Etmiyenlcr... Madde cet-
velleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanıma bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilen ek görev tazminatı kadroları, 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkın
daki 10 . VI . 1946 tarih ve 4920 sayılı Kanuna. 
bağlı (2) sayılı cetvelin birinci bölümüne eklen
miş, 3 . VIII . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelin Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü kısmındaki ek görev tazminatı kadro
ları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Fakülteleri tara tından doçentlik tezi verilerek 
habilitasyon çalışmalarına başlamış olanların 
işlemleri ve imtihanları 2291 sayılı Kanundaki 
esaslara göre sonuçlandırılır. 

a) Yukarı ki fıkra gereğince veya bu ka
nunun yayımından önce Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsüude uygulanan esaslara göre doçentlik 
imtihanlarım başarmış veya doçent olmuş olan
larla; 

b) Bu kanunun yayımı tarihinde şet olarak 
hizmette bulunanlardan; 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre 
eylemli doçent tâyin edilenlerin profesörlüğe se
çilebilmeleri için doçentlikle geçirmeleri gereken 
akademik hizmet süresinden doktora verdikten 
sonu geçirdikleri sürenin iki yıldan fazlasının 
yarısı indirilir. Bu suretle indirilecek süre, iki 
yıldan çok olamıyacağı gibi aylık yükselmeleri 
için fiilen, geçirilmesi gerekli hizmet sürelerinde 
de nazara alınmaz. 

Bu kanunun yayımından önce ayın fakülte
ler taraf nidan doktora tezi verilerek doktora ça
lışmalarına, başlamış olanların işlemleri ve imti
hanları, 4936 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desi hükmü gözönünde bulundurulmak üzere 

462 



B : 78 30. 
eskiden uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır. 
Ancak bunların doçent olmaları Üniversiteler 
Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
demin de Yüksek Huzurunuzda arzettiğim gibi, 
doçentlerin vaziyetini tâyin eden bu maddenin 
birinci fıkrasına bir fıkranın ilâvesini rica edi
yorum. (Kanundaki esaslara göre) dendikten 
sonra buna ilâveten «Bu kanun esaslarına göre 
doçentlik imtihanı vermiş olanların da unvanla
rı, yetkileri ve hakları saklı tutulur» fıkrasının 
ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Nereye koyacağımızı lütfen 
söyleyiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Birinci fıkranın altına. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
sual efendim. 

Halen Yüksek Ziraat Enstitülerinde doçent 
olanlar, yani 2291 sayılı Kanuna göre doçentlik 
imtihanını vermiş bulunan arkadaşlar 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 19 ncu maddesinin 
son fıkrasından faydalanabilecekler midir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim; arkadaşları
mızın suali 2291 sayılı Kanun gereğince doçent
lik imtihanını vermiş olan doçentlerin şimdi ilti
hak ettikleri Üniversiteler Kanununun 19 ncu 
maddesine uyup uymıyacakları hakkındadır. 

Şimdi huzurunuzda görüşülmekte olan kanun 
Üniversiteler Kanununa ek kanundur. Doçentler 
2291 sayılı Kanuna göre İm hakkı iktisap ettik
ten sonra Üniversiteler Kanununun 19 ncu mad
desine gayet tabiî olarak tabidirler. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Şu 
halde böyle bir fıkra eklenmesi uygun olur. 

(ieçici maddenin sonuna «Kanunun yayımın
dan önce 2291 sayılı Kanuna göre doçent olmuş 
ve bugün eylemli doçent olarak vazife görmekte 
bulunanlar 13 . VI . 1946 tarih ve 4936 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin son fıkrası hükmün
den faydalanır» diye bir fıkranın eklenmesi lâ
zımdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Okuduğunuz madde
ler 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa ek ka
nun lâyihasıdır. Mevzuubahis ettiğiniz 19 ncu-
madde, mevcut ana kanunun maddesidir. Şim
di bunlar ektir.-

6.1948 0 : 1 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Şu 

halde faydalanıyor. 
MUAMMER ERlŞ (Devamla) — Faydala

nıyor. 
BAŞKAN — Geçici birinci maddenin muad

del şeklini okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Fakülteleri tarafından doçentlik tezi verilerek 
habilitasyon çalışmalarına başlamış olanların 
işlemleri ve imtihanları 2291 sayılı Kanundaki 
esaslara göre sonuçlandırılır. 

Bu kanun esaslarına göre doçentlik imtiha
nı vermiş olanların da unvanları, yetkileri ve 
hakları saklı tutulur. 

A) Yukarıki fıkra gereğince veya bu ka
nunun-yayımından önce Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde uygulanan esaslara göre doçentlik 
imtihanlarını başarmış veya doçent olmuş olan
larla ; 

B) Bu kanunun yayımı tarihinde şef olarak 
hizmette bulunanlardan; 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre ey
lemli doçent tâyin edilenlerin profesörlüğe se
çilebilmeleri için doçentlikte geçirmeleri gereken 
akademik hizmet süresinden, doktora verdikten 
sonra geçirdikleri sürenin iki yıldan fazlasının 
yarısı indirilir. Bu suretle indirilecek süre, iki 
yıldan çok olamıyacağı gibi aylık yükselmeleri 
için fiilen geçirilmesi gerekli hizmet sürelerinde 
de nazara alınmaz. 

Bu kanunun yayımından önce aynı fakülte
ler tarafından doktora tezi verilerek doktora ça
lışmalarına başlamış olanların işlemleri ve imti-

I hanları, 4936 sayılı Kanunun geçici 12 ııei mad
desi hükmü gözönünde bulundurulmak üzere es
kiden uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır. 
Ancak bunların doçent olmaları Üniversiteler 
Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN —- Geçici birinci maddeyi oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenjer... 
Madde kabul edilmiştir. 

(İEÇİCİ MADDE 2. — 6 . V I I . 1932 tarih 
ve 2063 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanı
larak sağlanmış olan döner sermaye, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 
altı ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlıkları ile Ankara Üniversitesi tarafından bir
likte belirtilecek esaslara göre "tasfiye edilir. Tas-
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fiye sonunda menkul ve gayrimenkul mallar An
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesine ve paralar 
da Hazineye devrolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul ednler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmındaki (829) ncu (Ankara Yüksek 
Ziraat Enstitüsü, giderleri) bölümüne konulmuş 
olan ödeneklerden, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar harcanmıyan kısmı ile, bu ka
nunla Tarım Bakanlığı kuruluşundan kaldırılan 
memur ve hizmetli kadrolarının yıl sonuna kadar 
olan aylık, ücret ve yeşilli istihkak ve kesenekleri 
karşılığı olarak konulmuş olan ödenekleri, (829) 
neu bölümün 7 nci maddesi hariç, olmak üzere, 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden 
indirilerek bir taraftan aynı cetvelin (489) 
ncu (Ankara Üniversitesine) ve (490) ncı 
(İstanbul Üniversitesine) bölümlerine aktar
maya, diğer taraftan Ankara ve İstanbul Üni
versiteleri 3948 yılı Bütçe kanunlarına bağlı (A) 
işaretli cetvellerde mevcut veya yeniden açılacak 
bölüm ve maddelere eklemeye veya olağanüstü 
ödenek olarak koymaya, mezkûr üniversite rek
törlerinin teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının 
tasvibi ile Maliye Bakaıvı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında aöz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde cetvelle beraber kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 
Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle İstanbul Üni
versitesi Orman Fakültesinin kuruluş kadroları 

- hakkındaki kanun tasarıları en geç Ekim 1948 
ayı sonuna kadar Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 

Mezkûr kadrolar kabul edilinciye kadar, bu 
kanun ile Tarım Bakanlığı kuruluşundan Millî 
Eğitim Bakanlığı kuruluşuna aktarılan memur 
ve hizmetli kadrolarında halen istihdpaı edilen
ler için yeniden bir tâyin işlemine lüzum bulun
madığı gibi, idare memur ve hizmetlilerine ait 
kadrolarda istihdam olunanlarla veniden tâyin 
edileceklerin kadro unvanlarına bakılmaksızın 
görevlendirilmeleri caizdir. 

Bu kadroların her fakültenin ihtiyacına gö
re dağıtımı, ilgili üniversite rektörleriyle Ziraat, 
Veteriner ve Orman Fakülteleri Dekanlarının 

teklifleri gözönünde tutularak Millî Eğitini Ba
kanı tarafından yapılır. 

BAŞKAN Söz İstiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

GtiÇİOİ MADDE 5. Bu kanunun yayımı 
tarihinden sonra, kaldırılan Ankara Yüksek Zi
raat Enstitüsü adına çıkacak borçlar, ilgisine 
göre Ankara ve istanbul Üniversiteleri bütçele
rinin borç. tertiplerinin ait olduğu fakülte mad
desinden ödenir. 

BAŞKAN --• »Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Klmiyenler... Kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE (i. - - • 1948 yılı Hütçe Ka
nununa bağlı (D), ([;), (M), (N) işaretli cet
vellerin Tarım Bakanlığı Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü başlığı altındaki kısımları, aynı cet
vellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına Zi
raat, Veteriner ve Orman Fakülteleri adı altın
da aktarılmıştır. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Ktmiyeriler.,. Madde kabul olun
muştur. 

GEÇİCİ MADDİ] 7. - - Bu kanımla Ankara 
Üniversitesine katılan Ziraat ve Veteriner, İs
tanbul Üniversitesine katılan Orman Fakültele
rinin 1986 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
seçecekleri organlar, İni kanunun yayımını takip 
eden (30) gün içinde seçilir. Ancak Senato üye
lerinin seçim süreleri, katıldıkları Üniversite Se
natosunun ilk seçim dönemi sonunda nihayet 
bulur. 

Seçimleri yapılıncıya kadar, bu kanunun 
yayımından önce tâyin edilmiş olan dekanlar 
görevlerine devam ederler. Bu dekanlar, bu ka
nunim hükümlerince dekan seçilmedikleri ve 
öğretim görevinde bulundukları takdirde 4930 
sayılı Kanunun (7) nci maddesinde sözü geçen 
(Önceki dekan) sıfatiyle fakültelerinin yönetim 
kurullarına girerler. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 7. - 8 . VI .1930 tarih ve KÎ95 sa
yılı, 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı, 18.V 1.1934 
tarih ve 2521 sayılı 9 . IV . 1945 tarih ve 4713 
sayılı kanunlarla O . V î l . 1932 tarih ve 2003 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN —- SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - - Söz istiyen .yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN •— Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Tasarının tümünü acık oyunuza sunuyorum. 

2. — Ankara Askerî Fabrikalar Koordinas
yon Başkanı Doktor Mühendis Albay Osman 
Nuri İnceler'iıı hükümlü olduğu cezanın affına 
dair Adalet Komisyonu raporu (5/73) [11 

BAŞKAN — Tasarının, ikinci görüşiilmesidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Ankara Askerî Fabrikalar Koordinasyon Baş
kanı Doktor Mühendis Albay Osman Nuri İnce
ler'in hükümlü olduğu cezanın affına dair 

Kanun 

MADDE I. — Ankara Askerî Fabrikalar Ko
ordinasyon Başkanı 1315 doğumlu Agâhoğlu Dok
tor Mühendis Albay Osman Nuri İnceler hakkın
da, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlık Askerî 
Mahkemesince 20. I X . 1943 tarihli ve 929/ 
429 - 50 sayılı ilâm ile hükmedilip kesinleşen ve 
infaz olunan onbeş günlük hapis cezası, bütün 
hukuki neticeleriyle birlikte at'fedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Kabul edenler... EtmiyenleY... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

İ948 O : İ 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanuııluğu 
kabul edilmiştir. 

3. -- Devlete ait bir kısım binalar satış bede
liyle resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 
sayılı Kanunla bu Kanunun 2 nci maddesini de
ğiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyoları raporları (1/261) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle res
mî daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı 
Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değişti
ren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl

masına dair Kanun 

MADDİ] 1. — Devlete ait bir kısım binalar 
satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkın
daki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun ikinci mad
desini değiştiren 3276 sayılı Kanun yürürlükten, 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

i. -— Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/128) [2] 

[1] Birinci görüşülmesi 76 ncı Birleşim tu-
ianağındadtr. 

[1,2] Birinci görüşülmeleri 76 ncı Birleşim 
tutanağmdadır. 
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BAŞKAN -

lere geçiyoruz. 
İkinci görüşülmeğidir, madde 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek 
avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

M A D D E 1. —• 1263 sayılı K a n u n u n birinci 
maddes i aşağıdaki şekilde değiş t i r i lmiş t i r : 

Vakıf lar idaresi lehine intaç edecekleri dâ
va l a rdan ve yapacak la r ı icra t ak ip le r inden dola
yı h ü k ü m ve t akd i r o lunan avuka t l ı k ücret i 
tahs i l edi ld ikten sonra emanet hesabına a l ına rak 
yüzde yetmişi idarenin işi başa ran maaşlı veya 
daimî ücret l i avuka t la r ına , ve yüzde otuzu mer
kezde H u k u k Müşavir i , Müşavir Muavini , Tet
k ik memuru , kâ t ip le r ve muakkip le re , i s tanbul 
Başmüdür lüğünde Muhakemat Şefi, kâ t ip le r ve 
muakkip le re , Beyoğlu ve Kad ıköy Müdür lük
lerinde kâ t ip le r ve muakkip le re tevzi olunur. 

Bu dağ ı tman ın şar t la r ı ve miktar ı Başbakan
l ıkça belir t i l ir . 

B A Ş K A N — Değişt i rge yok tur . Maddeyi o-
yıımıza sunuyorum. Kaimi edenler... Kabul et-
miyenler.. . Madde kabul edilmiştir . 

M A D D E 2. ----- Bu Kanun yayımı ta r ih inde 
yü rü r lüğe girer. 

B A Ş K A N — Değişt i rge yoktur . Maddeyi o-
yıınuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabu l et-
miyenler.. . Madde kabul edilmiştir . 

M A D D E '•). —- Bu k a n u n u Başbakan yürü
tür . 

B A Ş K A N — Değiştirge yoktur . Maddeyi o-
yunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabu l et-
miyenler.. . Madde kabu l edilmiştir . 

Tasar ın ın t ü m ü n ü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabu l etmiyenler. . . Tasar ın ın ka
nunil iği! kabu l o lunmuştur . 

5. — Belediye geliri hakkında 1/65 ve Güm
rük Tarife Kanununu değiştiren kanuna ek 2256 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/228 saydı kanun tasarıları ve Geçici 
Komisyon raporu [ i ] 

B A Ş K A N -— Tümü hakkında, söz ist iyen var 
mı? 

[1] 177 saydı basmayazı tutanağın sonundadır 

SALAMON ADATO (İs tanbul) - Ufeııdım 
Yüksek huzurunuza, s u m d a n bu tasar ı , kabul 
olunduğu takd i rde , haya t pahalılığının daha. 
iki üç kademe yükseleceği şüphesizdi!', 

Kanun tasarısı bir geçici komisyon tara Tın
dan t e tk ik edilmiş ve hazırlanın işi ir. ( îer rkeede, 
hu kanunla belediyelerin gelirlerini a r t ı r ıp bu 
müesseseleri hiç olmazsa, yarım asır merkeze 
müracaa t au müstağni kılabilecek bir duruma 
yetirmek emeliyle. bir (âli komisyon. Hükümet le 
bir l ikte muhtelif araşt ı rmalarda, bulunmuş!ur . 
Kanunun mevzuu yarım asırlık, yani elli sene 
lik bir faaliyete ta*,Iluk e tmektedi r ve bu ınüd 
det, içinde belediyeler H ü k ü m d e mürae.aattan 
müstağni katacakt ı r . Yarını asır ta tbik edilecek 
bir kanunun bir geçici komisyon taraf ından 
ihzar edilmesi bence doğru değildir . (Kim na
mına söylüyorsun sesleri) Ben kendi ııoklai na
zarımı arzediyorııııı. Yine gerekçede tebarüz. 
eli irildiği üzere belediyeler yılda. 42 milyon li
ralık bir fazla varidat temin edeceklerdir . Bu 
fazla, var ida t ise, 19-17 belediyeler var idat ı ola.ı 
(i!) filo 000 l iranın yüzde (İl ne baliğ olmakladır . 

Hasan Saka. Hükümet inin , son okuduğu 
programda. Iasarrufi.au bahsedilmişi ir. Temenni 
olunurdu ki, belediyelerin bütçeleri bugün neye 
baliğdir veyahut fazla tasar ruf yapmak surel iy
le hülçeler haddi asgarisine ne şekilde indiri le
bilir, bilinsin ve yalnız farkı temin irin bir 
gelir kaynağı a ranmış olsun. Hu nokta lar hak
kında. gerekçede hiç bir izahat mevcut değil
dir. Komisyon eğer bundan mal mua t t a r ise he
yeti aliyenizi t envi r için bu hususta gerekçede 
bilgi vermek ieabederdi. Hu bakımdan herhal
de bilerek bu kanun hakk ında bir vvy verebil
mek için bu izahata ikdiyaç vardır kanaa t inde
yim. 

ADİ RİZA ESEN (Siird) Sayın arkadaş
lar; Hükümet bu kanunu belediyelerin ihtiyacı 
nı nazarı i t ibare a larak, ihtiyaçları kısa bîr 
zamanda temin e tmek için get i rmişt i r- B u n u 
düşünen Büyük Meclis kendi aras ından arka 
(Taşlar tefr ik ederek bunu tedvin ett i , ayın za
manda da Heye t i Bmıuııiyeye arzei l i . Bunun 
hakkında, Mösyö Adato nıın fazla söz söyle
mesini zait addeder im. 

Ksasa gel ince; a rkadaş la r , biz bu kanunu ha
zır larken biraz da eski ta r ih i göz önünde tut
malıyız. Çok iyi hatır larsınız ki, bu k a n u n u n 
tatbiki eskiden baslar. Aynı zamanda kadı lar 
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vasıtasiyle, iktisap memurları vasıtasiyle bunlar 
yapılagelmiştir. 1842 tarihinde, İkinci Mahmut 
devrine kadar bu usul devanı etmişti. İkinci 
Mahmut zamanında daha intizama girmiştir. 
İhtisap nâzın, zaptiye nazırı, şimdiki Maliye 
nazırlığı vazifesini yapıyordu. Bunların vari
datı ordunun, padişahın masraflarını karşılardı. 
Demek ki, esaslı varidat meni baları vaktinde 
kurulmuştu, halk da bunu vermeye alışmıştı. 
1*271 de Şehreminlikleri kuruldu. Bu müessese 
kurulduğu vakit belediyeler tenviriye, tauzil'iye 
ve Kantar vergisi, Kazanç vergileri gibi vergi
ler almaya başlamıştı. Bu kanun Meşrutiyet 
devrine kadar devam etmiştir. En nihayet JM40 
tarihinde Millî harekat, nihayet bulup da sonra 
Oumhuriyet devri teessüs ettikten sonra '5042 
numaralı Vur Kanunla yeni bir belediye kanunu 
yapıldı. Bu Belediye kanununun içine Bina, 
Kazanç vergisi, de konmuştu. O kanun belediye
nin ihtiyacını karşılıyacak vaziyette idi. Fakat 
son zamanlarda çıkarılan bir kanunla bu hü
kümler indirilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, belediyelerin ihtiyacını 
temin etmek, beldeleri güzelleştirmek, düzen-

leştirmek için fazla ellerinde maddî bir imkan yok
tur. İşle bunu temin etmek için şu elimizdeki tasa
rı hazırlanmış ve huzurunuza gelmiştir. Bunun 
üzerinde fazla konuşulacak bir şey yoktur. Ne 
ri bir surette çıkarılması lâzımdır. Yalnız bu
rada düşünülecek bir nokta var; bu kanunun 
bir an evvel çıkmasını ve belediyelerin muhtaç 
olduğu maddi imkânlara kavuşmasını hepimiz 
gönülden isteriz. Hep inliyoruz ki, İstanbul. Be
lediyesi 70 seneden beri bu şekilde idare edili
yor, Ankara'da kuruluşundan son zamana ka
dar bu şekilde idare ediliyordu, vali ile şehre
mini, vali ile belediye reisi vazifeleri bir elden 
idare ediliyordu. Bunu ayırmak için zaman lâ
zımdı. Fakat, Demokrasi dedik, peki dedik yap
tık. Ankara Belediyesinin birçok noksanları 
vardır, belediyeler esnafa bakamaz, çünkü on-
tane kontrol memuru vardır. Onun için kabu
lünü rica ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek Ziraat Enstitüsü Ka
nun tasarısına oy vermiyen arkadaşımız var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Abidiıı Potuoğlu. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

arkadaşlarım, Yüksek Meclise sunulan Belediye 

Vergi ve Kesimleri Kanunu müzakere edilirken, 
bunun halk üzerinde yapacağı tesiri kısaca göz
den geçirmek her halde faydalı olur kaııaatmda-
yım. 

Halihazırda TU milyon lira olan belediye va
ridatı, bu gelen tasarı ile 112 milyon liraya ib
lâğ edilmiştir. Yani 42 milyon iira gibi belediye
lere yeni bir i'azla varidat temin ediliyor. Bu 
varidatın 10 milyon lirası Maliyeden, 7 milyon 
600 bin lirası Özel idarelerden 23 milyon 800 
bin lirası halktan alınmak üzere hesab edilmiş 
ve tabiatiyle Maliyeden alınan kısmın da yine 
halktan başka türlü bir vergi alınarak telâfi edil
mesi gayet tabiîdir. 

Şimdi 42 milyon lira vergiyi halka yükletti
ğimiz zaman bunun hayat üzerindeki tesirleri 
gayet tabiîdir ki yeniden bazı yükselmelere se
bep olacaktır. Bununla beraber bu 42 milyon 
lirayı halktan alacağız ve belediyelere vereceğiz. 
Ama Hükümet bu hususta bize hiçbir tasarruf 
şeyi getirmemiştir. Gönül isterdi ki belediyelere 
böyle bir varidat temin ettiğimizde belediyeye 
ayni zamanda tasarrufa davet edilsin ve aldık
ları bu para ile memur kadrolarını yükseltmesin, 
işte Belediye Kanununun bilmem hangi madde
si gereğince programını yapacak, plânını yap
ması lâzım geliyordu, niçin bunlara riayet edilmi
yor, şimdiden sonrada riayet edilmiyecek midir' 

Öyle arzu ederdik ki Hükümet bu Varidat 
Kanunu getirmezden daha evvel bir tasarruf ka
nunu, bir program ve plân kanunu getirmesi lâ
zım gelirdi. 

Halktan para almak kolaydır ama, onu sar-
f et inek çok güçtür, bunun israı edilmemesi lâ
zımdır. Belediyeler aldıkları bu paralarla bahçe 
mi yapacak, park mı yapacak, yoksa memleketin 
suyunu mu getirecek, yolunu mu yapacaktır.' 

Bugün 42 milyon lirayı kolay kolay vermek, 
bizim için ağır bir mesuliyettir. Evvelâ Hükü
met bu para ile belediyelere ne yaptıracaktır. 
Bunu açık olarak göstermelidir ki biz de oyları
mızı ona göre, vicdanımız emin olarak verelim. 

Bunu belirttikten sonra, yeni tasarıdaki bazı 
esaslar üzerinde durmak isterim. Yeni tasarı ilk 
geldiği zaman bendeniz de komisyonda bulunu
yordum, bunun ancak belediyelerin ihtiyaçları
nı karşılamak için geldiğini Hükümet ifade bu
yurdu. Bilâhara dediler ki; bu bir reform kanunu
dur. Halbuki bugün Yüksek Meclise sunulan bu 
tasarı ne bir reform ve ne de bir ihtiyaç kamı-
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imdur . Çünki bu ihtiyacnı üs tüne çıkan, fakat 
reform olmıyaıı bir durumdadı r . B u kanun elli 
sene memleketi ta tmin edebilecek midir? H a y ı r 
arkadaşlar , buna ihtimal yoktur . Çünki arzetti-
ğim gibi bir reform kanunu olamamıştır. 

Belediye Vergi ve Utsimleri K a n u n u n u n mü
zakeresinde zaman oldu, belediyelerin salâhi
yetine dokuıımıyaeağız dediler, belediyeler muh
ta rd ı r ve müstakildir buyurdular . Bazı madde
ler geldi, hayır efendim belediyelere bu salâhiyeti 
veremeyiz dediler. Meselâ bir iki misal arzede-
yim. lh t i sap resmi yüz p a r a alınacak, 20 kuruş 
yer paras ı alınacak, bunun için tahdi t koyalım 
dediler, koyduk. O bir t a ra f tan et meselesi, nak
liye meselesi gibi havayici zaruriyeden olan en 
mühim meselelerde belediyeler müstakildir , sa
lahiyetlerine muhtar iyet ler ine tecavüz edilemez 
dediler. Ya belediyeler müstakildir , ya değildir. 
Müstakilse tam salâhiyet verilmelidir, değilse en 
mühim işlerde belediyelere salâhiyet vermek 
doğru olmaz kanaa tmdayım. 

Sonra efendim bu kanunla yine halka başka
ca ağır yükler yüklemektedir. Meselâ: Yollar, lâ
ğımlar, sular ve bunlar ın harita ve plânlar ının 
tamam yol, su ve lâğımların % 80 zu halk tara
fından ödenecektir. Asıl mühim ciheti bunlar ın 
tamir ve ıslahı da halka yüklenmiştir . B u öyle 
bir şeydir ki, Belediye işledikçe halka, yol tamir 
edeceğim diye % 80, su yolunu ıslah edeceğim 
diye % 80 mütemadiyen % 80 larla halka baş
vuracakt ı r . İlaJkın bu kada r vergi vermeye ta
hammül ve kudret i yoktur . Bu usanç verir.. Belki 
bir defaya mahsus olmak üzere yol için, su için 
halka müracaat edilebilir fakat mütemadiyen bir 
vali gelir su yolunu değiştireceğim der % 80 ister, 
bir kaymakam gelir şu iş için % 80 isterse... Bu 
böyle olmaz. 

Sonra bu kanun görüşülürken iki meseleyi 
nazarı dikkate almak lâzım. Asker ailelerine yar
dım kanunu var. Bu kanunda diyor k i : Belediye 
meclisleri belediye resimlerini % 50 nispetinde 
bir zam yapabilir . 

Simdi biz bu belediye vergi ve resimlerini 
yüklettiğimiz zaman bu vaziyette belediye ver
gisi de o nispette yükselebilir. Bu da ayrıca halk 
üzerine bir yüktür . Bu hususu da Komisyon 
nazarı i t ibara almamıştır . 

Sonra bir de ufak bir noktaya temas edece
ğim. Evvelce tanzifat ve tenvira t diyorduk, 
şimdi aydınlatma ve temizleme oluyor galiba, 
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bu resim mutasarr ı f lar ına aitti, şimdi bunun 
varisi şagillerdeu alınması icabediyor. Bu re 
sim şagillere bir yük tü r . Aynı zamanda da tat
bikatta da birtakım müşkülât ı mucip olur. bu 
cihetin de doğru olmadığına kaniim, hulâsa şu 
mâruzâtımla evvelâ tasarruf cihetini temin et
tikten sonra bu kanunu bir reform şekline so 
kup ondan sonra, kabul etmemiz doğru olur, Kğer 
Yüksek Meclis tensip buyurursa bu kanunu Ko
misyona iade edelim, yeniden Letkik edilsin. Hu 
cihetleri rica ediyorum. 

AIUZAFFEİİ A K A L I N (Kastamonu) Ha 
yın arkadaşlar ; görüşülmesine başlanan kanun 
tasarısı üzerinde konuşan iki arkadaşımız bu ka 
ııunuu bazı esaslarına temas ederek kanun tasa 
rısınm ihtiyaca ve halkın ödeme kabiliyetine gö
re tanzim edilmemiş olduğunu ve birçok eksik
leri bulunduğunu tebarüz ettirerek yeniden Ko 
misyona verilmesini teklif ettiler. Bu konuşma 
l a n dikkatle dinlediğim vakit, tasarının hazır
lanmasında fakibedileîi esasların, bendenizi af 
buyursunlar , iyi kavranmadığı kanaati bende 
hâsıl. oldu. Bu itibarla müsaade buyurursanız, 
bu kanun tasarısının hangi esas ve prensiplere 
göre hazırlanmış olduğu hakkında kısaca size 
bilgi vereceğim. 

Bendeniz bu tasarının sözcüsü değilim fa 
kat. milletvekili seçilmezden evvel memuriyetim 
sırasında Sayın Hilmi l ran ' ın İçişleri Bakanı 
bulunduğu sırada, onun emriyle bu tasarıyı ha
zırlamıştım. Kanun tasarısının gerek geçici Ko
misyonda, gerekse bu komisyon un teşkil ettiği ta 
li komisyonda, da uzun müddet çalıştım. Bu ili 
barla, zannediyorum ki, tasarı hakkında sizi ten 
vir edecek durumdavım. 

Arkadaşlar ; bu kanun tasarısı belediyelerin 
bugün içinde bulunduğu müşkül ve sıkıntı malı 
du rumuna bir çare bulmak ve onlara âmine hiz
metlerini görme imkânlarını kaybetmiş bulunma
ları karşısında, bu ihtiyaçlara cevap vermelerini 
temin edecek tedbirleri sağlamak maksadiyle ha
zırlanmıştır . Bu itibarla evelâ bugünkü durum 
nedir, kısaca bunu arzedeyim 

Yürür lükte bulunan belediye vergi ve resmi 
lerine ait 428 sayılı kanun, belediye hizmetleri 
nin d a r ölçüde mütalâa edildiği bir devreye ait 
belde hizmetlerinin karşılanması maksadiyle ted
vin edilmişti, rubu asır evvel. Bu tarihten sonra, 
1980 yıl ında Belediye Kanunu diye yeni bir ka 
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nun tedvin edilmiştir. Bu Kanun belediye hiz
metlerini çok genişletti, medenî ve modern halk 
ihtiyaçlarına cevap Verecek birçok hizmetleri ba
şarmak ve sağlamak vazifesi belediyelere tahmil 
edildi. Hizmetlerin çerçevesi bu şekilde genişi e-
tildiği halde belediye gelirleri bunun mütenazırı 
olarak, bunları karşılıyacak seviyeye yükselti-
lemedi. Bir taraftan da belediyelerin masraf 
hacmini artıran yeni külfetler kondu; beden 
terbiyesi, f\ M. Bankası hissesi, iller Bankası 
hissesi, Emekli Sandığı hissesi ve nihayet ma
halle seeçimi masrafları... 

Bu masraflar da belediye gelirleriyle hizmet
leri arasındaki açığı artırdı. 

Kanunların tahmil ettiği yeni hizmetler, be
lediyelerin hizmet kadrolarının da genişletilme
sini icabettirdiği gibi hayat pahalılığı ve para 
ayarlaması da masraf ölçülerini genişletmiş bu
lundu. 

Devlet bütçesinden aylık alanların tevkifatı, 
Devlet bütçesine intikal ettiği için, maaş zamla
rının bütün külfetiyle karşı karşıya değildir. 
Halbuki, belediye gelirleri hem aylıkların artı
rılmasının bütün külfetini ve hem de umumi 
bütçeye intikal eden tevkif a tın külfetini karşı
lamak mecburiyetindedir. 

Bir de belediyeleri sıkışık ve güç bir duruma 
sokan âmiller arasında gelirlerdeki bazı eksilt
meler yer almıştır. 

Bu arada temettü vergisi (Kazanç Yergisi) 
% 5 iken €/c 3 olmuş Ve vergiye yapılan zam
lar belediye hissesinden hariç "bırakılmıştır. 

Bina Vergisinde Belediye hissesi % 25 iken 
'/( 15 e indirildi. 

Tiyatro ve sulamalardan alınmakta olan re
sim c/f 10 ve yarısı belediyeye, yarısı Hazineye 
ait iken sonradan Hazinenin hissesi 12 misline 
çıkarıldı, Belediye hissesi olduğu yerde kaldı. 

Vaktiyle kile ve kantar resmi mecburi ola
rak ve kıymet,esasına göre alınırdı, sonradan 
ihtiyarileştirildi ve kıymet esasından sıklet esa
sına geçildi, bu belediyeleri ehemmiyetli bir ge
lir eksikliği ile karşılaştırdı. Bunların iadesini 
talep etmek maksadı ile söylemiyorum, fakat 
belediye gelirlerinin eksilmesinde âmil olan se
bepler nıeyanmda olarak arzediyorum. 

Nihayet Okturuva resminin kaldırılması ki, 
ticari vaziyeti tazyik etmekte olduğundan kal
dırılması muvafıktı, bu da belediyeleri ehem
miyetli bir gelirden mahrum etti. 

Bütün bunlara karşı şimdiye kadar beledi
yeleri gelir bakımından teçhiz ve takviye ile il
gili tedbir olmak üzere tesis edilmiş olan kanu
ni mevzuat 4875 sayılı kanundur. Bu da tarife
leri muayyen nakil vasıtası bilet bedellerine, 
elektrik ve havagazınm kilovat ve metre küllü
ne, bir de telefon yüzde 2Ü lerine taallûk et
mektedir, dikkat buyrulduğu zaman bundan 
münhasıran bu tesislere malik bulunan büyük 
şehirlerin faydalandığı ve küçük kasabaların 
yani bu kanunda gösterilen bu gelir kaynağın
dan hiç faydalanmadıkları görülür. 

Bugünkü durumu, bu şekilde izah ettikten 
sonra hazırlanmış olan tasarının kapsadığı esas
lar nelerdir, onları arzedeyim; 

Bu esaslardan birisi: Belediye hizmetleri 
karşılığı olan ücretlilerin masraflar seviyesine 
çıkarılmasıdır. Arkadaşlar bu masraflar bir 
çeyrek asır evvelindeki para kıymetine ve o za
man yapılan işlerin başarılması için sarfı ııtuk-
ıazi para miktarına göre ayarlanmıştır. Bir çey
rek asır evvel bir amele yevmiyesi kaç kuruştu, 
şimdi kaç liradır. Bir çeyrek asır evvelki ekmek 
parası nedir, bugün nedir i? Binaenaleyh hizmet 
seviyelerine göre, belediye gelirlerinin ayarlan
ması zaruretini kabul etmiyecek hiçbir kimse 
yoktur. Bu gelirler arasında hizmetle alâkalı 
olanlarını hizmet seviyesine çıkarmak kanunun 
dayandığı zaruri sebeplerden biri olmuştur. 
Temizleme ve aydınlatma resmine yapılan zam 
bu prensipin mahsulü olarak tasarıda yer almış
tır. ^ehir ve kasabalarımızdaki sokaklarımızın 
temizliğini 25 yıl evvel kabul edilmiş olan bir 
tarifeye göre sağlamaya imkân var mıdır? Bugün 
belediyeler fiilen aldıklarının beş mislini harca
dıkları halde bu hizmetleri lâyikiyle yapamı
yorlar. Bu prensiple demek istemiyorum ki, 
hizmetlerin karşılığı olan gelirler hizmetlerin 
derecesine göre santimi santimine ölçülmüştür. 
Biraz eksik veya fazla olabilir. Fazla olmasını 
şu bakımdan tecviz etmek zaruretincleyiz. Bele
diyelerin gittikçe genişliyen sosyal hizmetleri 
vardır. Onun için herkesin gücünün yettiği nis
pette bu masraflara iştirak etmesi icabeder. Be
lediye masraflarının karşılıkları olan gelirler 
arasında para değeriyle ilgili olmıyanlara ve 
yüzde nispetiyle ifade edilmiş bulunanlara ka
nun tasarısında hiç dokunulmamıştır. Meselâ: 
Kıymetinin % 1 - 2 si olarak ifade edilen gelir
ler gibi, bu nevi kıymetlerle mütenasip ve müte-
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nazır olmak üzere tesis edilmiş hükümlerde tez
yide asla gidilmemiştir. Bir keçi veya koyun 
hasma bir kuruş alınacağı hükmü var. Arka
daşlar, bugün bir kuruş tahakkuk ettirmenin ve 
karşılığında makbuz kesmenin imkânı var mı
dır? Bu 25 sene evvelki ölçüye göredir. Bunu 
zaruri olarak 10 kuruş yapmak lâzım gelmiştir. 

İkinci esasa gelince: Kanun tasarısının ha
zırlan masında düşünülen ikinci esas da mevcut 
gel i ı* kaynaklarına ilâveten yeni gelir kaynak
ları bulmaktır. Bu, karşılıksız ihtiyaçların ta
hakkukunu sağlamak maksadiyledir. Bu arada 
eğlence resimleri gibi tiyatro, sinema ve konser
lerden alınmakta olan resimler karekteri itiba
riyle zaten beledi mahiyet taşıdıklarından ve 
belediye gelirleri meyanmda yer alması lâzmı-
geldiği için Hazineden belediyelere iade edilmiş
in". Belediyeler evvelce de ufak bir hisse alır
dı ama şimdi tamamiyle devredilmiş olması do-
layısiyle bunun yeni bir varidat şeklinde kabulü 
mümkündür. Bu arada bazı resimler de gelir 
kısmından çıkarıldı. Tahakkuk ve tahsilindeki 
müşkülât dol ay isiyle bir kısmı da hem tahakkuk 
ve tahsilindeki müşkülât ile beraber masrafla 
gelir arasında ehemmiyetli bir nispet olmadığı 
veya-masrai'ı gelirinden fazla olduğu için tahak
kuk ve tahsili belediye meclislerinin ihtiyarına 
bırakılmıştır. Bu suretle bazı gelirlerin beledi
yelerin ihtiyarına bırakılması bu kanun tasarı-
siyle ele alınan yeni bir esas olmuştur. 

Bir esas da cılız belediyeleri yani nüfusu 
az olan küçük belediyeleri korumak; bunların 
âmme hizmetlerini görebilmelerini temin için 
imkân bahsedilmektir. Arkadaşlar; belediye ge
lirlerine bıraktığımız zaman görürüz ki, bunla
rın önemli bir kısmı, büyük şehirler için verim
lidir. Muayyen işletme ve tesislerini yapmış olan 
büyük şehirlerde gelir temin eder. Kasabalar, 
gerek nüfusunun azlığı ve gerekse gelir sağlıyan 
müesseselerinin mevcut bulunmaması bakımın
dan daha uzun zaman, eğer büyük belediyeden 
ayrı olarak himayeye mazhar olmazlarsa, halkın 
beklediği hizmetleri görmeye, tesis ve işletmeleri 
kurmaya imkân bul amıyacakl ardır. Bu sebeple
dir ki, kanun, küçük belediyeleri sıyanet etmek 
için bunlara farklı muamele yapılmasını temin 
edecek iki sistem düşünmüştür. Bu sistemlerden 
birisi; karekteri mahallî olmıyaıı bazı varidatı, 
merkezde İçişleri Bakanlığının eliyle İller Ban
kasında toplıyarak, oradan da nüfusları nispe-
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ünde belediyelere dağılmaktır . İkinci sistem de 
bu gelirlerin (/r yirmisini içişleri Bakanlığı em
rine vermek suretiyle nüfusu az kasabaların bu 
gibi ihtiyaçlarını temin (Minek ve tesislerini kur
maktır. 

Şimdi bu esaslar ölçüsünde bu tasarı bize ne 
sağlayacaktır? 

Arkadaşlar , bu tasar ıdaki yeni gelir kaynak
larından mühimleri gelecek yılın başından itiba
ren meriyete girmek zarure t indedir . (Jüııkü bu 
kanım ta sar isiyle belediyelere temin edilen yeni 
gelirlerin hemen hemen yarıs ından çoğu halka 
yeni tahmil edilen külfetler değildir, (leııel Büt
çeden ve hususi iderelerin bütçelerinden alınıp 
belediyelerin bütçelerine intikal el 1 irilecek ge
lirlerdir. Bu bütçelerin masraflarına karşı l ık 
teşkil ed iğ i için yürür lüğe girmesi ancak yeni 
yılın basından itibaren olacaktır . P>u itibarla. 
kanunun bu yıl içinde temin edeceği gelir azdır. 
Kanunun belediyeler için tamamen verimli ol
ması önümüzdeki 11MÎ) yılı başından itibaren 
t ahakkuk edecektir . Bmrederseniz kalem ka
lem, büyük' küçük belediyelere ait ve nüfus ba
sına. düşen var ida t ı süylîyeyim. Fakat vakit dar
dır, bundan sarf ınazar ediyorum. 

Yalnız şunu ilâve edeyim ki, bu kanun lasa-
rısiyle temin edilecek gelirler belediyelerimizin 
mu Maç olduğu bütün tesislere hemen kavuşma
sın;! ve bu hizmetlerin karşı l ıklarının tamamen 
sağlanmasına, yetecek mahiyet te olmamakla be
raber bir ta raf tan imkânlarımızın ölçüsü ve şarl-
lannıızu) müsaadesi, diğer ta ra f tan da halkımı 
zm ödeme kabiliyeti nispet inde mümkün olan her 
şeyin bu tasarı ile yapılmış olduğu kanaat in
deyim.' 

Bu bahiste işi başka memleketlerle mukayese 
ehııenin de amelî bir faydası olmayacağı kanaa
t indeyim. Oüııkii sade gelirlerin mukayesesin
den isabetli netice çıkmaz, hizmetlerin hacmi ile 
birlikte mukayese etmek; lâzımdır. Bizdeki Be
lediye hizmetlerinin hacmi ile başka memleket 
lerdeki belediye hizmet 1 erin in hacmi ayni dğil-
dir. Meselâ biz de Nüfus. >*abıfa, Belediye va
zifelerinden değildir . Başka memleket lerde bil 
hassa, Anglo - MaksoularMa Belediye hizmetleri 
ııîn sahası çok geniştir. 

Arkadaşlar , bu kanunun tanziminde hazır
lanmasında, dayanı lan birkaç küçük esası da ar-
zederek sözlerime son vereceğim. 
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Tahakkuk ve tahsilde kolaylık, yani vergi

lerin az masrafla tahsilini temin etmek. Meselâ, 
temizleme ve aydınlatma adını verdiğimiz, eski 
tanzifat ve tenvirat resminin Bina Vergisi ile 
beraber tahakkuk ve tahsil edilmesi Belediyele
ri masraftan kurtaracak bir tedbir olarak dü
şünüldü. 

Bu suretle mükelleflerin fazla taciz edilme
mesi gibi bir fayda da sağlanmıştır. 

Yine eski kanunda vuzuhla mevcut olmıyan, 
eksik bulunan vergilerin tahakkuku, tahsili, ta
kip itiraz ve zamanaşımına mütaallik hükümler 
malî mevzuatla ahenkli olarak ve malî kaza vah
deti prensipi içinde tesis edildi, tanzim edildi. 

Kanunda yeralân ehemmiyetli bir esas da 
belediye gelirlerinin tâbi olduğu tarifelerin tan
zimi, tasdiki ve bu tarifelere karşı itiraz sistem
lerinin ihtiyaca uygun ve isabetli olarak, Bele
diyelerin muhtariyet mefhumu içerisinde tesis 
edilmesidir. Devletin murakabesi bakidir, Da-
nıştaya müracaat yetkisi de mevcuttur; fakat 
belediyelerin yetkisine kıymet vermek, gelirin 
tarifesini o masrafları o gelirleri ödeyecek on
ların seçeceği kimselere vermek prensipine daya
nıyor. 

Nihayet bu kanunla belediyelerin çok çeşit
li kanunlara serpiştirilmiş, dağılmış olan hü
kümlerini bir kanun içinde toplamak suretiyle 
bu işin tatbikatı ile meşgul olanlar için büyük 
kolaylıklar gösterilmesi istihdaf edilmiş ve sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Asker ailelerine yardım işine de bir arkada
şımız temas ettiler. Maddelere taallûk eden bir 
şeydir, maddesinde do arzı cevap edebilirim, 
yalnız bunu şurada söyliyeyim ki, ayarlanmış
tır. Bu bahisde kanunun umumi heyeti konu
şulurken başka söz söylemeye lüzum görmüyo
rum, maddesi geldiği zaman arzederim. 

Sayın arkadaşlarımın temas ettikleri konu
lar; maddelere taallûk ettiği için maddelerin 
müzakeresi sırasında bunları cevaplandırmak 
mümkündür. • 

Yalnız belediyeleri tasurrufa davet edelim, 
işleri için program ve pılân yapsınlar meselesi
ne Abidin Potuoğlu arkadaşım temas etti, bu 
nokta kanunun umumi heyetine taallûk ettiği 
için bu husus hakkında görüşümü arzetmek is
terim. 

Arkadaşlar, Belediyeler Kanunu zaten yapı-
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lacak ehemmiyetli işlerin programa bağlanma
sına belediyeleri mecbur tutmuştur. Belediye 
meclisleri bu programı yapmak mecburiyetin
dedir. Ve bu iş programlarını belediye bütçe
lerini tasdika yetkili makamların tasvibine 
tâbi tutmuştur. 

Geri kalan kısmı müsaade buyurursanız mad
delerin müzakeresinde arzedeyim. Kanunun 
umumi heyeti tasvibimde lâyıktır kanaatinde
yim. Maddelere geçilmesine müsaadelerinizi 
rica ediyorum. 

GALÎP PEKEL (Tokad) —Muzaffer Akalın 
arkadaşım bu mevzu üzerinde uzun uzun söz söyle
diği için bizlerin ayrıca söz söylemesine lüzum 
kalmadı. Yalnız bir kaç noktayı tenvir etmekte 
fayda gördüğüm için ben de söz aldım. 

Buraya huzurunuza belediyeleri daha çok 
tatmin edecek bir kanunla gelmeyi çok arzu et
mekteydik. Fakat mazbatada arzedildiği üzere 
bugün Hükümetin, Devletin vergi bakımından 
ihtiyaçlarının sıkışık oluşu bizi bu hususta da
ha geniş hareket etmekten alıkoydu. Yapılacak 
zam mazbatada arzedildiği gibi 32 milyon lira
lık kadar bir şey oldu. Gerçi tutanakta 42 mil
yon liradan bahsedilmiş, bu tahminden neşet 
eden bir hata olmuştur. Geçen seneki gümrük 
zamları 5 milyon lira tuttuğu halde, bu sene 
15 milyon lirayı geçeceği görülmektedir. Bu iti
barla gümrük zamları 15 milyon lira gösteril
miştir. Neticede 10 milyon lira fazla görü
lerek 42 milyon konmuştur. Bizim asıl kabul 
ettiğimiz zam 32 milyon lira tutmaktadır- Mâ
liyenin verdiği zamlar değil alelıtlak bütün 
zamlar 32 milyon lira tutmaktadır. Bu sene 
gümrük inkişafı fazla olduğu için 10 milyon 
lira da oradan zam yapılmıştır. 

Arkadaşlar; Bu 32 milyondan 7,5 milyonunu 
özel idareler vermektedir, Hemen 12 milyonu
na yakın miktarı da Maliyeden gelmektedir. 
Binaenaleyh halka aksedecek kısım ancak 10-12 
milyon liralık bir zamdır. Hangi memleket 
gösterebiliriz ki, memleketinde birçok iş yap
mak istesin de onu halktan almasın, hangi 
belediye gösterebiliriz ki, beldesini mâmur gör
mek istesin de onun için lâzım olan parayı 
hemşehrilerinden almasın. 

Eğer bugünün vaziyeti müsait olsa idi bizim 
de belediye gelirlerine zam edecek paranın 
10 - 12 milyon lira değil belki birkaç misli ol
masını düşünecektir. Yalnız demin arzettiğim. 
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sebepler dolay isiyle bunu o seviyeye getireme
dik. 

Gerek Botuoğlu gerek diğer a rkadaş la r ımın 
temas et t iği kıs ımlar maddelere temas etmek-
tedir . Müsaade ederseniz maddeler in müzakere
si s ı rasında arzı cevap edeyim. 

Yalnız gerekçede denildiği gibi tasar ının 
ivedilikle görüşülmesinin kabulünü rica ederim. 

B A Ş K A N — Söz istiyen var mı? 
Dr. SAÎM ALÎ D Î L E M R E (Rize) — Efen

dim; bu 20, 30, 40 milyon b ü t ü n memlekete şâ
mil bir kanundur . Her yerde, V a n ' d a da bele
diye böyle hareket edecektir, İ s t anbu l ' da da 
böyle hareket edecektir, para almak bakı
mından, vergi almak bakımından. Başka şehir
ler için bu kanunu başım üs tüne koyarım. Me
sela Yozgat ' ta V a n ' d a makbuldür . F a k a t her yer 
birbir ine benzemez. Meselâ bu radan adığımız 
vergilerden İs tanbul için de ayıracağız. Hele Ka
dıköy mevzuubahis olursa, ben şahsım it ibariyle 
bir pa ra bile vermem. Oünki iskeleden kalkıp t a 
Altıyol ağzına gitmek için 500 metrelik bir yerde 
kafa kafaya çarpışıyoruz. Sokaklar zikzak şekil
dedir. Kad ın la r ın topukları kırılıyor. 

S İ N A N TEKELİOftLTT (Seyhan) — Onlar 
da alçak topuklu iskarpin giysinler. 

Dr . S A İM A L İ D Î L E M R E (Devamla) — 
Ondan dolayı burada münakaşa oluyor, efkâr
da tehalüf hâsıl oluyor. H e r şehir ve her vilâyet 
zamana ix'6vc kendi kendine yeter b i r imar 
programı yapsın ama bu da meseledir. İnsan ne 
söyliyeeeğini bu vaziyet karşıs ında şaşırıyor. 

B A Ş K A N — - Tümü hakkında başka söz isti
yen yoktur . Tasar ının ivedilikle görüşülmesi tek
lif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmîyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... E tmî
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 

Bölüm : 1 
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen gelirlerden 

belediye paylar ı 

Kazanç Vergisinden belediye pay ı 
M A D D E 1. — Kazanç Vergisinin veya (Her 

ne nam ile olursa olsun) onun yerine geçecek 
vergiler tahsilat ının % 5 i belediye pay ı olarak 
ayrı l ıp İçişleri Bakanlığı emrine t i ler Bankası

na yat ır ı l ı r . 

B A Ş K A N SÖz istiyen var mı? 
MAT il YE B A K A N İ Ş E V K E T Al) ALAN 

(izmir) E Tendim; ya. bi r tabı hatası vardır , 
yahut zühul edilmiştir. Bugün belediye sınırları 
içinde fevkalâde zamlar hariç, kazanç vergisin
den alınmakta olan yüzde üç belediye payı yüzde 
beşe çıkarılma,k1adır. Fevkalade zamların hariç, 
lııtnhluğıı komisyon mazbatasında açık olarak 
ifade edilmiştir. Ancak madde metninde böyle 
kaldığı takdirde tatbikatta bazı tereddütlere, ih
tilaflara düşülebilir. Onun için birinci maddeye 
parantez içinde «olağaniislü zamlar hariç olmak 
üzere» ibaresinin ilâve edilmesini rica ediyorum. 

B A Ş K A N Mutabık mısınız? 
(İKOÎOİ KOMİSYON S Ö Z O Ü S Î J A K İ F KYİ-

DOdAN (KarsI Maddenin başına «olağan
üstü zamlar hariç olmak üzere» denmesinde mu
tabıkız. 

BAŞKAN Buradaki «her ne nam ile olursa 
olsun» tâbirinin parantez içinde bulanmasında 
bir zaruret var mı? 

OEOİOÎ KOMİSYON SÖZOÜSÜ A K İ F 
KYÎDOftAN fKars'ı Zarur i değildir, paran
tez kalkabilir. 

B A Ş K A N Maddeyi bu ilâvelerle okutu
yorum . 

M A D D E 1. Olağanüstü zamlar hariç ol
mak üzere Kazan*; Vergisinin veya her ne nam 
ile olursa olsun onun yerine geçecek vergiler tah
silatının f/r 5 i belediye payı olarak ayrı l ıp İçiş
leri Bakanlığı emrine İller Bankasına yat ı r ı l ı r . 

B A Ş K A N Maddeyi kabul edenler... Etmi 
yenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

(iümi'ük resminden belediye payı 
M A DDK 2, 22f>() sayılı Kanun gereğince 

( lüınrük resimlerim1 eklenen belediye payı 
%15 e çıkarı lmışt ır . Bu para la r İçişleri Hakan
lığı emrine filer Bankasına yat ır ı l ı r . 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
yoktur . Kabul edenler... Ktmiye.nler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tekel maddeleri gelirinden belediye payı 
MADDE :>.• Tekel maddeleri safi geliri

nin '/'•> i belediye payı olarak ayrıl ır . P.u pay 
bütçe tahminler ine güre aylık taksi t lere bağla 
na rak her aya ait taksit ertesi ayın sonuna ka
dar İçişleri Hakanlığı emrine İller Bankasına 
vatırılır. Tekel İdaresi Bilançosunun tanzimin-
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den sonra tahakkuk edecek kesin miktara göre 
fazla ödenmiş pay ertesi yıl ödemelerinden in
dirilir. eksiği de bilançonun tanzimini kovalı-
yan ay sonuna kadar İller Bankasına yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Bina vergisinden belediye payı 
MADDE 4. — Bina vergisinin belediye sı

nırları içinde tahsil olunan kısmının %25 i be
lediyeye aittir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yol vergisi belediye payı 
MADDE 5. — Özel İdareler tarafından tah

sil olunan Yol Vergisinin %20 si belediye pa
yı olarak İller Bankasına, İçişleri Bakanlığı em
rine gönderilir. 

Bu paranın tahsil edildiği ayı kovahyan • 
ayın sonuna kadar gönderilmiş olması lâzım
dır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; bu maddenin başında yol ver
gisi belediye hissesine ait olan hüküm için 
''Özel İdareler tarafından tahsil olunan" kay
dı konmuştur. Evet bugün Özel İdarelerce tah
silat yapılıyor, fakat bu kanunun yürürlük 
maddesinde görülecektir ki, yayınlandığı ta
rihte meriyete girecek değildir; önümüzdeki 
sene başında meriyete girecektir. 

Halbuki önümüzdeki yıl başına kadar ka
nunlaşması muhtemel olan ve Özel İdarelere 
ait bulunan bir kanun gereğince bu vergi ma
liyece tahsil edilecektir. Şimdi Özel İdarelerce 
tahsil olunan kaydı burada kalacak olursa, ya
ni maddenin tatbikin a geçildiği zaman Özel İda
relerce tahsil edilen bir vergi olmadığı halde 
bu kayıt dolayısiyle belki bu madde işlemez bir 
hale gelecektir. Onun için kimin tarafından 
tahsil edildiğini zaten maddenin başında da söy
lemeye lüzum yoktur. Yol Vergisinin %20 si 
belediyeye aittir, demek kâfidir. Bunu temin 
maksadiyle bir de takrir takdim ediyorum, ka
bulünü dilerim. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının beşinci maddesinin aşağıdaki şe-
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kikle değiştirilmesini teklif ederim: 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

MADDE 5. — Yol Vergisinin %20 si beledi
ye payı olarak İçişleri Bakanlığı emrine İller 
Bankasına gönderilir. 

Bu paranın, tahsil edildiği ayı kovahyan 
ayın sonuna kadar gönderilmiş olması gerekli
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA GALİP PEK-
EL (Tokad) — Esas itibariyle komisyon -da 
mutabıktır. Yalnız burada (yol vergisi tahsila
tının) denmesi lâzımdır. Çünkü bunun bir nak
di, bir de bedenî mükellefiyet kısmı vardır. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyonda mutabık 
olduğuna göre maddenin yeni şeklini okuyo
ruz. 

Yol vergisi belediye payı 
MADDE 5. — Yol vergisi tahsilatının %20 

si belediye payı olarak İçişleri Bakanlığı emri
ne İller Bankasına gönderilir. 

Bu paranın, tahsil edildiği ayı kovahyan 
ayın sonuna kadar gönderilmiş olması gerekli
dir. 

BAŞKAN — Efendim bu madde tasarının 
16 ncı maddesi idi, şimdi bu maddeyi beşinci 
madde yapmış oluyorsunuz. Maddeyi bu şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul olunmuştur. 

Bölüm: I I 
İşletme gelirlerinden belediye payı 

Elektrik ve havagazmdan belediye payı 
MADDE 6. — Belediye sınırları içinde sarf 

ve istihlâk edilen elektriğin her kilovatından 
ve havagazmm her metre kübünden belediye 
meclisleri kararı ile en çok iki kuruş ve muhar
rik kuvvet olarak sarfolunacak elektriğin her 
kilovatından en çok bir kuruş belediye resmi 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarifeleri belli nakil vasıtaları ile banliyö hat
ları bilet bedellerinden belediye payı 

MADDE 7. — Belediye sınırları içinde işli-
yen tarifesi belli bütün nakil vasıtaları ile ban
liyö ulaştırma vasıtalarının bilet bedellerine _%, 
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10 u geçmemek üzere belediye meclisleri kararı 
ile belediye payı eklenebilir. Bu payların ku
ruştan eksik kesirleri kuruşa iblâğ olunur. Bir
den ziyade belediyeyi ilgilendiren banliyö ulaş
tırma vasıtalarından alınacak pay nispetlerinin 
eşitliğinde ilgili belediyeler uzlaşamazlarsa İçiş
leri Bakanlığı hakem olur. 

Banliyö ulaştırma vasıtalarında bilet be
dellerine yapılacak zamlar tahsil edildikleri ay 
sonunda başlıyarak 75 nci günü akşamına kadar 
doğrudan doğruya bulundukları yerlerin bele
diyelerine yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Telefon abone ve konuşma ücretlerinden 
belediye payı 

MADDE 8. — Şehirler ve Milletlerarası Ha
berleşmeleri ayrık olmak üzere bütün telefon 
abone ve konuşma ücretlerine belediye meclisle
rinin kararı ile en çok % 20 nispetinde belediye 
payı eklenebilir. Bu pay P. T. T. idaresince asıl 
ücretle birlikte tahsil ve belediyeye teslim olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temizleme ve Aydınlatma Resmi 
MADDE 9. — Belediye sınırları içindeki 

bütün binalarla iratlı arsalardan Temizleme ve 
Aydınlatma Resmi alınır. 

Yeniden yapılan binalarla inşaat ilâveleri, 
inşasının tamamlanmasını ve inşaatın tamamlan
masından evvel kısmen kullanılan, binaların kul
lanılan kısımları kullanılmaya başlanmasını ve 
arsalar, iratlı hale gelmesini kovalıyan yıldan 
başlıyarak Temizleme ve Aydınlatma Resmine 
tâbidir. 

Ba resim, sahibinin bizzat oturduğu mesken
lerde safi iradın % 5 ini, sair binalarda % 7,5 
unu; iratlı arsalarda kıymetin binde beşini geç
memek üzere belediye meclisleri kararı ile tesbit 
edilir. 

Devlete, Katma ve Özel Bütçelerle idare edi
len teşekküllere, belediyelere ve bunlara bağlı 
kurumlarla iktisadi Devlet Teşekküllerine ve 
döner sermaye ile idare edilen müesseselere ait 
binalarda resim nispeti safi iradın % 5 ini ge
çemez. Bu binalardan Bina Vergisinden müs

tesna olmaları dolayısiyie iradı bulunmıyanla-
rın, Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca inşa, 
kıymetleri takdir edilerek bunun °/o 10 safi irat 
olarak kabul olunur. 

Vukarıki fıkrada yazılı binalar dışından ka
lıp Bina Vergisi Kanununa göre vergiden müs
tesna olan binaların safi iratları Bina Vergisi 
Kanununun 14 ncü maddesine göre takdir 
edilir. 

Gerek inşa kıymetlerine gerek Bina Vergisi 
Kanununun 14 ncü maddesine göre takdir edi
lecek iratlara yapılacak itirazlar ve Temizleme 
ve Aydınlatma Resminden doğacak anlaşmaz
lıklar, Bina Vergisi Kanununa göre Bina ve 
Arazi Vergileri İtiraz Komisyonunca incelenerek 
karara bağlanır. Tebliğ, itiraz ve temyiz işlem
leri ve maddi hataların düzeltilmesi 13692 sa-

| yılı Kanun hükümleri dairesinde cereyan eder. 
Safi iradı 1 000 liradan yukarı olan bütün 

binalarda bin liradan fazlasına, isabet cx\in\ re 
sim yarıya indirilir. Resmî ve özel \\ov bina
dan alınacak yıllık resini miktarı 2 000 lirayı 
geçemez. Bina Vergisi Kanununa göre iradı 
ayrı takdir olunmıyan binalar bir bina sayılır. 

Temizleme ve Aydınlatma Resminin yüküm
lüsü binanın sahibidir. 

Sahibinden başkası tarafından işgal edilen 
binalarda bina. sahibi ile kiracı veya şagil yarı 
yarıya yükümlüdürler. Ancak kiracı veya şa
mile ait resmin kendilerinden istifa hakkı ve 
özel sözleşme hükümleri saklı olmak üzere bu 
resmin tamamı 18:57 sayılı Kanuna göre Bina. 
Vergisini ödemekle yükümlü olan kimse namına 
Bina Vergisi Tahakkuk Dairelerince tahakkuk 
ettirilerek Bina Vergisiyle birlikte ve aynı tak
sitlerle tahsil olunur. Tahakkuk ve tahsili ya
pan daireye bu işler için bir ücret verilmez. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, ya
pıları ile Millî Saraylar, Müzeler, ibadet yerleri, 
resmî okullar, resmî hastaneler, dispanserler, 
darülacezeler ve halkevleri, askerî binalardan 
yalnız kışlalar bu resimden müstesnadır. 

Vanan, yıkılan veya oturulmaz ve kullanıl
maz bir hah1, gelen ve oturulması ve kullanıl
ması kanunlara göre yasak edilen binalara ait 
Temizleme ve Aydınlatma Resmi ödevliler tara
fından durumu Tahakkuk Dairesine bildirilme
si için verilecek beyannamenin tesadüf ettiği 
taksiti kovalayan taksitten itibaren alınmaz. 

BAŞKAN — Saat biri bulmuştur. Bu tasa-
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rııım görüşülmesine öğleden sonra devam ede
ceğiz. 

Üniversite Kanununa ek Kanuna verilen oy
ların sonucunu arzediyorum : 

Kanun için oya katılanlar (24G) dır. Mua
mele tamamdır. Kabul edenler, (241), redde

denler (2) ve çekiııserler (o) tür. Tasarının 
kanunluğu bu suretle kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Görüşmelere 
Belediye geliri Kanunu tasarısının 9 ncu mad
desi ile devam ediyoruz. 

Buyurun Potuoğlu... 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

arkadaşlar, 8 ııei maddenin temizleme ve aydın
latma kısmında bir iki nokta üzerinde durmak 
lâzımgelir. Bunlardan birisi evvelki Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununda bu resim doğru
dan doğruya mutasarrıfından alınırken şimdi bu 
resmin yarısı şağillerden yani kiracılardan alın
mak isteniyor. Bu resim olarak alındığına göre 
doğrudan doğruya yine mutasarrıfına ait olma
sı lâzungefir. Sonra yine bu maddede bir iki 
noksan cihet kalmıştır. Bunlardan birisi boş 
kalan evlerden ve temizlenmiyen mahallelerden 
temizleme ve aydınlatma resimleri alınmamak 
ieabeder. Boş kalan bir evden niçin bu resim 
alınsın, bu nazarı itibara alınmamış, gerçi mad
denin son fıkrasına bir şey konmuş ise de bu tat
min edici mahiyette değildir. Halbuki burada 
ancak yanan, yıkılan ve oturulmaz bir hale gelen 
yerlerden .alınmaz diyor. Halbuki bu böyle ol
mamalı, boş kalan binadan bu aydınlatma ve 
temizleme vergisinin alınması doğru değildir. 
Bir de eski kanunda olduğu gibi tenvir edilmıyen 
ımdıallelerdeki evlerden aydınlatma resmi alın
maması lâzımdır. Aksi halde bu da haksızlık 
olur. Yüksek Meclis tensip buyurursa bu hu
susların da bu maddede derpişi yerinde olur. 

Bir de bu maddenin üçüncü fıkrasında bu 
resini, sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden... 

deniyor. Bizzat oturmaz da, oğlu oturur, kızı 
oturur, bekçisi oturur. O vakit bunu % 7,5 a 
çıkarmak doğru değildir. Çünkü maksat ve ga
ye kira alındığı takdirde % o i, % 7,5 a çıkar
maktır. Bizzat oturmak tâbiri şümullüdür. Onun 
için bu tâbirin de kaldırılarak kiraya verilen 
yerlerden % 7,5 verilmiyen yerlerden % 5 den
mek suretiyle maddenin tashihini rica edeceğim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
dokuzuncu maddenin son fıkrasına temas ede
ceğim. 

Sahibi veya başkası tarafından işgal edilen 
binalarda bu mükellefiyet yarı yarıya bina sa
hibi ile kiracı ve şağile teveccüh eder, diyor. Aca
ba bu nispet mukavele ile tadil edilemez mi? 
(Aşağıda hüküm var sesleri) Fakat tadil edile
ceğine dair bir şey yoktur. .(Sözleşme hüküm
leri mahfuzdur, diyor sesleri). 

Yani, mal sahibi ile kiracı bir mukavele ak
dettiği takdirde bu nispetler tadil edilebilecektir. 
O halde mesele yoktur. 

BAŞKAN — Cenap Aksu. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, bu 

9 ncu maddenin evvelâ üçüncü fıkrasına temas 
edeceğim. 

Burada «bu resim, sahibinin bizzat oturduğu 
meskenlerin safi iradının % 5 i, sair binaların 
% 7,5 u» denmektedir. 

Sair binalardan maksat,, bendenizin telâkki
me göre akaratı hususiyedir. Sair binalar eş
hası âdiyenin binaları, yani akar olarak kulla
nılan binalardır. 
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Aşağıdaki fıkrada ise, Devletin, katma büt

çe, özel bütçelere, belediyelere ve bunlara bağlı 
kurumlar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri kurul-
laı-iyle döner,sermayeli teşekküllere ait binalarda 
(/<- 5 i geçmez diye bir hüküm konmuştur. 

Bu takdirde alelıtlak yukarda beyan edilen 
teşekküllerin malı olan binaların % ö, yukarda 
zikredilen, sahibinin oturduğu binanın -haricin
de kalan binalar da % 7,5 a tâbi tutulmaktadır. 
Bu suretle Devletle eşhası âdiye arasında bir 
fark gözetilmektedir. 

Bendeniz teklif ediyorum, bu maddenin yu
karısına, €/o 5 ten sonra «resmî akarlar dâhil 
sair binalar» tâbirinin konulması suretiyle iki 
hükmün birleştirilmesini ve aradaki farkın kal
dırılmasını teklif ediyorum ve bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum. 

[kından sonra bu, % 5, (/() 7,5 emsali de bu
gün biraz fazla gibi gözükmektedir. c/c 5 iradı 
safi şöyle hesaplanır: Malın kıymetinin % İÜ u, 
far/edelim ki bugün :> - -t odalı bir ev 20 - 150 bin 
liraya mal olmaktadır. :>0 bin lira olursa bunun 
% 10 u üç bin lira etmektedir. Bunun da % 
7,5 u, akar olduğuna göre 225, mesken olduğuna 
göre %5 i 150 lira aydınlatma ve temizleme res
mi gelecektir. Bu ise herkesin iktidarı dahilin
de değildir. Binaenaleyh halkın siasmı da na
zarı itibare almak suretiyle bu resmin % 2,5 
a - akaratı resmiye dâhil - diğer akarlar için de 
% 5 e indirilmesini teklif ediyorum. 

Bundan başka üçüncü bir teklif olarak da 
9 ncu fıkrada arkadaşlar işaret buyurdular, bu
rada evvelâ şöyle bir prensip koyuyor: 

Temizleme ve aydınlatma resminin mükel
lefi binanın sahibidir diyor. Bu güzel gayet doğ
rudur. Fakat arkasından derhal bir istisna ya
pıyor. Bina başkası tarafından işgal ediliyorsa 
bu mükellefiyet kiracı ile mal sahibi arasında 
yarı yarıya taksim olunur diyor. 

Daha aşağıda da Bina Vergisi ile beraber 
mükellef olan şahsa tarhedilir, ondan tahsil edi
lir, o da hakkı rücunnu kullanır diye bir hü
küm konulmuştur. 

Arkadaşlar; bu hüküm tatbikatta çok müş-
ki 1 âtı mucip olacaktır. Bir defa mal sahibi ile 
kiracı arasında esasen bir mukavele yapılır. Ve 
Bu aydınlatma ve temizleme resmini kiracıya 
mukavele ile intikal ettirmesine kanunen mâni 
yoktur. Buna böyle cebri bir hüküm koyarak 
bunnun nısfının kiracıya intikal ettirilmesinde 

6. İ94S Ö : â 
bendeniz mahzur telâkki ediyorum, bu tatbikat 
bakımından çok başımızı ağırtacaktır, bunun 
tashihini rica ediyorum. 

Bu madde hakkındaki maruzatım bundan 
ibarettir. 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; bendeniz, bu kanun tasarısı ra
porunun imzası sırasında bulunmadım. Bul un-
saydım, bazı maddeler hakkındaki itirazlarımı 
ve muhalefetlerimi kaydedecektim. O itibarla 
imza sırasında bulunamadığımdan dolayı kay
detmek fırsatını elde edemediğim ve muhalif 
bulunduğum maddelere ait görüşlerimi sırası 
geldikçe Yüksek huzurunuzda arzetmekiiğime, 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bu madde hakkındaki teklifim, küçük bir 
noktaya inhisar edecektir. Arkadaşlar; bu te
mizleme ve aydınlatma resmi adını verdiğimiz, 
eski tanzifat ve tenvirat resimleri ki ; vaktiyle 
ayrı ayrı tahakkuk ettirilirdi, şimdi matrahı 
binalar olduğu için, tek matrah olduğu için re 
sim de tek resim haline getirilmiştir. Buruda 
her binanın, her mükellefin ödiyeceği, aydınlat
ma ve temizleme resminin bir asgarî haddinin 
tâyin edilmesi lüzumuna kaniim. Umumi olarak 
bina resmi, vergisiyle birlikte tahakkuk ve tah
sil ettirmek suretiyle, belediyeleri geniş bir ta
hakkuk ve tahsil külfetinden kurtarılması ıııak-
sadiyle bunun, bina vergisine nispetle ayarlanıp 
birlikle tahakkuk ve tahsil edilmesi çok yerin
dedir. Ancak bir binanın s üpr ünlüler ini alıp 
dökmek, sokağı temizlemek için ihtiyar edilen 
masrafı nihayet asgari bir haddin dununda dü
şürmemek zaruridir. Ben bu asgari haddi yılda 
iki lira olarak düşündüm. Ayda 15 kuruş ediyor. 
Arkadaşlar, ayda 15 kuruş yılda iki lira kadar 
bir şey eder. Bugün bu para bir otobüs bilei 
bedelidir, i ler gün evinin süprüntülerini dök
türecek, sokağını süpürtecek olan bir evin ay
da 15 kuruş vermesi zaruridir. Aksi takdirde 
belediyeleri yapmakla mükellef olduğu temizle
me hizmetini yerine getiremiyeceklerdir. Bu iti
barla maddenin üçüncü fıkrasını mütaakip şu 
cümlenin ilâvesini teklif ediyorum: «Bir mesken 
için yükümlü başına salınacak resim iki liradan 

ı aşağı olamaz.» Takdir Yüksek heyetinizindir. 
İHSAN YAUJLN (Bolu) Ufendim ; iyi 

auladımsa Muzaffer Bey arkadaşımız aydınlat
ma vergilerinde asgari bir had teklif ediyorlar. 
Komisyon çalışmasında ben de bulundum ve bu 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izalı ettiğim veçhile belediye 

Vergi ve Resimleri Kanunu tasarısının 9 nen 
maddesi temizleme ve aydınlatma resminin 
ü e üncü fıkrasındaki (bizzat) kelimesinin çok 
şümullü bir mânayı ifade ettiğinden mezkûr 
fıkranın (bu resim mesken olarak kullanılan
lardan safi iradının yüzde beşini, kiraya veri
lenlerden %7,5 ğunu, irath arsalardan kıymeti
nin binde beşini geçmemek üzere Belediye Mec
lisi karariyle tesbit edilir) şeklinde kabul bıı-
yurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
(Aydınlatma yapılmıyan yerlerden aydın

latma resmi alınmaz ve yine boş kalan binalar
dan temizleme ve aydınlatma resimleri alın
maz). 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlıı 

B : 78 30. 6.1948 
Asgari haddin aleyhinde konuştum. Şimdi de 
aleyhinde mâruzâtta bulunacağını. Belediyele
rin halen tahsil etmekte oldukları tenvirat ve 
tanzifat vergisinin, bilhassa ufak kasabalarda, 
düyuna kalan birçok kısımları vardır, bir ta
raftan belediyenin acezeye, fukaraya yardım 
tahsisatından borçlulara verirler, bir taraftan 
da tenvirat ve tanzifat vergisinden mahsubunu 
yaparlar. Ufak '. kasabalarda öyle mükellefler 
vardır ki, bunlardan bir senede 100 - 150 - 200 
kuruş tahsil etmeye imkân yoktur. Zaten yar
dımla geçinirler. Birikir, iki üç senede üç beş 
liralık vergi toplanır, belediye encümeni,, bele
diye reisi usanır, nihayet acezeye yardım tahsi
satından mahsubunu yapmak suretiyle hesabını 
ancak kapatabilirler. Şimdi bu şartlar içerisin
de yaşı yan ve evden ziyade kulübeye benziyen 
yerlerde oturan vatandaşlara bir de bu külfeti 
tahmil edersek, yine ufak yerlerde belediyeler 
bunları tahsil edemiyeeek ve aceze tahsisatın
dan kapıyacaktır. Binaenaleyh bir taraftan tah
sil edemeyip diğer tarafından başka bir tahsi-
satiyle belediye kendisi öderken iki tarafı da 
tazyik altında bırakmak doğru olmıyacaktır. 
Ilinaenaleyh teklifin kabul edilmemesini rica 
ederim. 

O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

9 ncu maddenin 3 ncü fıkrası sonuna aşağı
daki fıkranın eklenmesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 

Bir mesken için yükümlü başına salınacak 
yıllık resim iki liradan aşağı olamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin f> ncü fıkrasında beyan (»bi

nan aydınlatma ve temizleme resminin « sahibi
nin bizzat, oturduğu meskenlerde c/< 2,5 unu (res
mi akarlar da dâhil), sair binalarda <]/< 5 ini 
şeklinde tadilini arz ve rica ederim. 

Kocaeli 
Oenap Aksu 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu madenin 9 ncu fıkrasının, 
Temizleme ve aydınlatma resminin mükellefi 

bina sahibidir. Hususi sözleşme hükümleri sak
lı kalmak şartiyle bu resim Bina Yergisinin ta
hakkuk ve tahsil eden dairelerce tahakkuk ve 
tahsil edilir. 

Şeklinde tadilini arz ve rica ederim. 
- Kocaeli 
Cenap Aksu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesindeki istisna edilen 

müesseseler sırasına Halkevlerinin de ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Âdil Binal 

(tEOtCÎ Ko. ADINA AKÎF İYÎDOĞAN 
(Kars) — "Efendim ; 9 ncu maddenin taallûk et
tiği temizleme ve aydınlatma resmi haddi za
tında; belediyenin tarif indeki anladığımız mâ
nanın çerçevesi dâhilinde, belde sâkinlerinin 
medenî mahiyette müşterek ihtiyaçlarını elbirli
ği ile giderilmesi mahiyetindedir. Her evin, her 
akarın çöpünü kutu hesabiyle aboneye bağlıya
rak tıpkı elektrik sarfiyatmdaki kilovat hesabı 
gibi bir tarifeye bağlıyarak almayı memleketin 
her tarafı için kabili tatbik görseydik o usule gi
decektik. Eski hükümlere nazaran bugün muasır 
medeni memleketlerde anlaşılan teklif sisteminin 
t amam iyi e aksine olarak mülkün değerlenmesiyle 
gayrimütenasip bir şekilde: daha kıymetlilerden 
daha az vergi almak yolunda bir teklif sistemi
miz mevcuttu. Yeni madde ile bunları değiştiri-
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yoruz ve meskenlerde r/r 5, akarlardan da % 7,5 
almak esasını tutuyoruz. Potuoğlu arkadaşınım 
iliştiği "bizzat,, kaydı vardır. "Bizat,, kaydin-
den bizim kastimiz, zaten meskenlerdir. Vergi 
ahkâmına göre de akarların tarifi muayyendir. 
Akardan % 7,5, meskenlerden de % 5 alıyoruz, 
Bu kayıt muvazaaları önlemek içinkonulmıış bir 
kayıttır. Heyeti umumiye bunu nazarı dikkate 
alırsa. Komisyon maddeye lâzımgekuı şekli ve
rir. 

Boş kalan evler hakkındaki teklif de heyeti 
umumiye tarafından nazarı dikkate alınırsa 
maddeye ona »öre geçiririz, taraftarız. 

Tenvir edilin iyen yerlere gelince-, bunda da 
tenvirat işinin bir işletme hizmeti olarak beledi
yenin her sokağı tenvir etmekle mükellef tu-
tıılmasmı esas ittihaz ettiğimiz için, tenvir edil
memiş sokak mefruz olmıyaeak vâzn kanun na
zarında. (Var var sesleri). 

Muhterem heyet eğer bunu nazara alırsa, 
aynı şekilde tashihini yaparız. 

Hususi akarlara gelince; akar kaydı içinde 
ferde ait akarlar da "Devlete, diğe rresmî daire
lere ait akarlar arasında hiç bir tefrik gözetmek 
maksadımız değildir haddizatında. Yalnız, Ce
nap Aksu arkadaşımızın nispetleri indirmek tek
lifine encümenimiz taraftar olamıyor. Şu ba-
V'indan ki, esasen birçok belediyelerimizde ge
rek temizleme,, gerekse1 aydınlatma masraflarını 
biz bu varidatla sağlıvam anı aktayız, şimdiye ka
dar aldığımız varidatla sağlıyamamakta ve be
lediyeler bunun çok üstünde masraf yapmak mec
buriyetinde kalmaktadırlar. Bazı, Adana Beledi
yesi gibi bahtiyar belediyeler vardır ki topladığı 
çöpün bir habbesini dahi ziyan etmeden satıyor. 
Kendi üzerine bundan dolavı adığı bir yük yok
tur. Fakat bu nadirdir. Diğer bazı Avrupa ve 
Amerika memleketleri vardır ki topladığı çöpü 
alu-, satar, kâr eder. Hizmeti de yaptıktan sonra 
geri kalanı evlere risturn olarak verir, biz he
nüz bu vaziyete gelemediğimiz için müsaadenizle 
bu tarifeyi bu şekilde kabul ediyoruz, Oenap 
arkadaşımdan da çok rica ederim; komisyonun 
teklifini muvafık bulsunlar, bunun tenzili ci
hetine gidilmesin, aksi takdirde zaten birçok be
lediye hizmetleri açık veriyor, kanunun maksadı 
tesisine de aykırı olur. 

Sonra mal sahibi ile şâğil arasındaki vaziyete 
gelince: 

Bugün içindi1 bulunduğumuz durum 5020 sa

yılı Kanunla ev sahibi ile kiracı arasındaki 
vaziyet donmuş bir hale getirilmiştir. Eski mu
kaveleler hükmü aynen mulenerdir. Fv sahibi 
kirayı bu sebepten artırmak cihetine gidemez. 
Ondan sonra şimdi mevcut olan kanunda oldu
ğu gibi vo Millî Korunma Kanununun hükümle
rini de mahfuz 1 utmak üzere kira mukavelele-
rindeki hükümler aynen mahfuzdur dedik. Bu
nun haricinde ve fevkalâde ahvale ait olan hü
kümler kalktığı takdirde kiracılar diledikleri şe
kilde ev sahibi ile akiklerini yapmakta serbest
tirler. Yalnız verginin tahsili bakımından Öden
mesi lazım gelen ve mal sahibini mükellef tut
mak zarureli vardır. Aksi takdirde tahakkukları 
karma karışık etmek ve tahsil masrafını yükselt
mek gibi belediyeve büyük külfetler tahmil et
mek mahzurlarını da derpiş etmek lâzım gelir. 

Asgari bakımdan Muzaffer arkadaşımın tek
lifini muhterem heyet nazarı dikkate alırsa biz 
de fıkrayı ona ^öro kayıtlar getiririz. 

Ferdin ve "Devletin akarları hakkında mükelle
fi veitc hiçbir fark gözetmiyoruz. Fğer arkadaşı
mın teklifi nazarı dikkate alınırsa komisyona 
alınır ve maddeye lâzım gelen şekil verilir. 

Başkaca sorulacak bir nokta varsa arzı cevap 
edevim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN önergeleri birer birer oyunuza 
sunacağım. 

fCVuan Aksu'nun resim nispetlerinin indiril
mesi hakkındaki önemesi tekrar okundu'). 

HASAN FFHMÎ ATAÇ ((İümüsane) An-
lasılnndı, lütfen bir daha okutunuz. 

BAŞKAN -•- Burada mevzuubahis olan. rt 5 
şî c/f 2,5 a indirmektir. Bina.enalevh uya su
nulacak nokta yalnız bundan ibareltir 

HASAN FFHMÎ ATA O (Oümüsaue) - Yal
nız bu mu? 

BAŞKAN - Evet. Yalnız CVnap Aksu'nun 
takririnde (Bizzat) gibi yeni ibareler mevcut
tur. Onlar ayrı bir etüd mevzuudur. Nispet hak
kındaki teklifte İsrar ediyor' musunuz Oenap Bey? 

OFNAP AKSTI (Kocaeli) Tsrar ediyorum. 
BAŞKAN -- O noktayı bir daha okutuyo

rum. 
(Oenap Aksu'nun önergesinin resim nispet

lerinin indirilmesine taallûk eden kısmı tekrar 
okundu). 

BAŞKAN - - Bu teklifin mahiyetine nazaran 
% 5, % 2.5 a iniyor, % 7 de % 5 e iniyor. Bunu 
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dikkate alanlar... Almıyanlar... Önerge nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Cenap Aksu'nun ikinci önergesi okundu). 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Önergemle, şa-

gillere ve kiracılara intikal keyfiyetinin tama
men fıkradan çıkarılmasını teklif edivorum. 

BAŞKAN — Yani : «Sahibinden başkası ta
rafından işgal edilen binalarda bu mükellefiyet 
yarı yarıya bina sahibi ile kiracı veya şagiline 
teveccüh eder» fıkrasının kaldırılmasını mı isti
yor sunuz? 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Evet. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar; Komisyonun umumi Sözcüsü Akif îyi-
doğan arkadaşımızın da bidayeten bir nebze 
işaret ettikleri gibi, çöp parası dediğimiz temiz
leme, hizmet mukabili alman bir ücrettir. Bu
na ister hizmet deyin, ister resim deyin müşterek 
bir hizmetin mukabilidir. Bunun iki kısmı var
dır, birisi; evlerin akarların çöplerini topla
mak, biri de yolları sokakları temizleyip mem
leketin müşterek hayatında bir umumi temizlik 
meydana getirmektir. Böyle aynı bölge dâhi
linde oturan insanların müşterek hizmetleri 
mahiyetindedir. En son tatbik edilen yabancı 
memleket belediye kanunlarının bir kaç tane
sini de tetkik ettik. Bunlar, yine arkadaşımızın 
dediği gibi, külden cüze doğru giderek elektrik, 
su parası gibi her oturandan sarfiyatı kadar 
para almıyorsa ogün ne miktarda kaç teneke 
çöp verilmişse bunu fatura ile almak Komis
yon buraya kadar gidemedi. Bir yeniliktir, 
teşkilât için masrafı icabedecek. Halbuki müm
kün olduğu kadar az masrafla bu işi temin et
mek lâzım. Diğer taraftan halen mer'i olan ve 
bu kanunla ortadan kaldırılacak olan Beledi
ye Veıgi ve Resimleri Kanununda kıymeti mat
rahtır. Tahakkuku belediye dairelerince yapı
lır. Mükellefi bina sahibidir, şagile rücu hakkı 
mukavele ile mahfuzdur. Biz belediye teşkilâ
tının mühim bir kısmını, bilhassa Ankara, İs
tanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde mevcut 
memurların aded itibariyle mühim bir kısmının 
bu çöp parasının tahakkuk ve tahsiliyle meşgul 
olduklarını gördük. Bu masraftan belediye
leri kurtarmak, az adama çok iş gördürebilmek 
gayesini takiben dedik ki, bunu verginin mat
rahı olarak ele alalım, Bina Vergisiyle nispeti-
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m bulalım ve Bina Vergisiyle beraber tahakkuk 
ve tahsil edilsin. Fakat kiracıların çöpünü ev 
sahibine yükletmek hiç bir kaide ve mantığa 
uymadığı için bu çöp parasının bir kısmının 
evlerin çöpüne tekabül edebilecek mahiyette te
lâkki ettik, bir kısmını da sokakların temiz
lenmesi karşılığı farzederek Bina Vergisiyle be
raber tahakkuk ve tahsil edilir şekilde rücu key
fiyeti ikamet ettiği binanın evden çıkan çöpüne 
lekabül eder, yarısını şagilin ödemesinin sebe
bi budur. 

Arkadaşımızın teklif ettiği gibi; kaldığı tak
dirde evlerin bütün çöplerinin bina sahiplerine 
temizlettirme mecburiyetini tahmil neticesine 
gideriz. (Tabii sesleri). O kadar tabii değildir, 
tamamen gayri tabiidir. 

Su ücretini, elektrik sarfiyatını nasıl hiz
metten müstefit olan ifa ediyorsa, evinden çöpü 
alındığından dolayı o çöpün parasına iştiraki 
aklen, mantıkan, kaideten o hizmetlerden müs
tefit: oldukları için mükelleftir. 

Yeni bir fıkra ekledik buraya; kira mukave
lelerinde mevcut hükümler mahfuzdur, dedik. 
Onun da sebebi, daha evvel İstanbul Milletve
kili sordu, söyledim, kira mukavelelerindeki 
hususi hükümleri değiştirmeye ve ahkâmı umu-
miyeyi takyit edecek bir şekli Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanunun hükmü içine koymaya ken
dimizde bir hak ve salâhiyet görmedik. Ta
raflar tamamen anlaştıkları takdirde isterse ev 
sahibi kendi üzerine alır, isterse şagil tamamını 
kendi üzerine alır. O bir akdi hususidir. Ana 
hükümlerin verdiği bu salâhiyeti bir vergi ve 
resim kanunu dolayısiyle onu böyle bir haktan 
mahrum etmek yanlıştır. Onun için, olduğu 
'gibi tarafları muhayyer kıldık. 

Şimdi netice ne oldu0? Bina Vergileri ta
hakkuku yapılırken vergi ve resimlerin tahak
kuku da beraber yapılacak. Bina sabit olduğu 
için esas itibariyle mal sahibi mükellef tutu
lacak. Hizmetten müstefit olan şagil; bina 
sahibine, mukavelenamede eğer hüküm varsa 
ona göre çöp parasını ödeyecek, mukavelede sa
rahat yoksa yarısını ödeyecek, mukavelede sa
rahat var da tamamı mal sahibine aitse hiçbir 
şey ödemiyecek. 

Bu suretle hem tahsilatı kolaylaştırdık, hem 
teşkilâttan mühim bir memur tasarrufu meyda
na getirdik ve hem de bu maddeye bu şekli 
vermekle belediye vergi ve resimlerinin eibaye-
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t ini emniyet alacak. A d e t a bina mükellef iyet i 
teminat ı mahiyet inde, han i sar ih ifade edil
memekle beraber, b u n u n hakik i mânası budur , 
bir t emina t ta o r t aya getirmiş olduk. 

Bu i t ibar la bunu zedelemek; işi esas ından 
bozmakt ı r . Eğe r başka memleketlerde; b ü y ü k 
şehirlerin gi t t iği yola gidelim derseniz b u g ü n 
için memleketimiz buna hazır değildir , bu iş-
den aldığımız pa ra k a d a r da masraf yapacağız . 
Hayı r b u n u da şey etnıiyelim, t amamen bunu 
mal sahibine yük] iye! im diyecek olursanız, bu 
da gayr i adi lâne olur. O da k i r aya zam eder, 
vergi lere m a t r a h olur, işin iç inden çıkılmaz b i r 
vaziyet had is olur. 

Bunun neticesi bir t a r a f t an inşaat ı kolaylaş
t ı rmak ve ucuzla tmak için k a n u n l a r çıkarı l ı r
ken d iğer t a r a f t an yalnız bu kanun la % 15 - 30 
b ina la r üzer ine vergi her sene yüklenmiş ofur-
Bu teklif kabul edildiği t akd i rde % 18 e çıkar . 
Bu da t a h a m m ü l ü n fevkinde, i f ra ta kaça r ar
kadaş la r . 

Bir evde o tu r an herkes evinin çöpünü bura
d a n izah et t iğim usuller daires inde mal sahibi 
ile mukaveles i v a r d ı r ; ya hiç verrniyecektir , 
yahu t d a yine mukavelede yazılı ouduğıı gibi 
tamamını verecekt i r veyahu t da hiç sa raha t 
yok tur , o t akd i rde lamamı m mal sahibi ödiye-
cek ye k i rac ıdan yarısını a lacakt ı r . Her iki 
t a ra f ın h u k u k u n u temin edecek ve belediyeyi 
de cibayet masraf ından ku r t a r acak ve memur 
adedinin de tenkisine sebep olacak ve daima da 
a lacağını emniyet a l t ında tu tacak t ı r . Biz Ko
misyonca b u n d a n iyi bir usul bulamadık . Bunun 
bir taraf ını bozmak demek, madden in her t a ra 
fını bozmak olur. Takd i r Yüksek Heyet ind i r . 
Eğe r Yüksek Heye t daha iyi bi r şekil düşünü
yorsa bizim yapacağımız bunu kabu lden iba
re t t i r . Arkadaş ım da bunda ı s rar etmesinler. 
Encümence biz en mâkul şekli bu lduğumuza 
kaniiz. 

B A Ş K A N — Feyzioğlu. 

SAİT AZMl F E Y Z t O Ğ L U (Kayser i ) - - Be
nim mâruzâ t ım teklif hakk ında değildir . 

BAŞKAN —- Cenap Aksu. 
C E N A P AKSU (Kocaeli) Sayın Hasan 

Fehmi Ataç arkadaşımızı d ikkat le dinledim. 
Arkadaş lar , esas i t ibariyle burada yeni bir hü
küm vazedilmektedir . Biz Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununa yeniden bir revizyona tâ

bi tu ta rken fikirleri değil gelirin ar t ı r ı lmasını 
düşünmüş ve komisyonda müzakere bu sürerle 
devanı etmiştir . Burada, belediye lehine bir ku
ruşluk artma, yoktur . Yalnız belediyelerce mal 
sahipler inden tahsil edi lmekte olan aydınla tma 
ve temizletme resimlerinin bir kısmı her ne se-
beptense, bendeniz pek anl ıyamadım, kiracılar 
ve şagillere intikal et t ir i lmesi mâkul görülüyor. 
Bu kendilerince belki doğrudur . Faka t bu esas 
i t ibariyle maJsalıibi ile kiracı arasında nıukn-
veleten yapacağı .sözleşmeyi serbest bırakıyor. 
Milli Korunma Kanuniyle iki adamın ortaya at
tığı bu mesele arasında bir münasebet göremi
yorum. Milli Korunma Kanunu çöp parası ki
racıya a i t t i r diye bir hüküm taşımıyor. Kanun 
bir mukaveleyi festi ve iptal edemez. Orada ki
ra bedelinin ar t ı r ı lmaması emredilmişt ir . Kaldı 
ki, o da muayyen bir zamana maksı ırdur , yarın 
fevkalâde hal nihayete erdiği zaman İm kalka
cakt ı r . Halbuki biz bu kanunu ilerisi için yapı
yoruz. Bu i t ibar la Hasan Kelimi arkadaşımızın 
noktayı nazarlar ı varit olmaz, 

Bendeniz şu noktayı arzediyorum : Şimdiye 
kadar olduğu gibi şimdiden sonra da divanı et
sin. Bunu yapmazsak kiracı ve şagillerie ev sa
hipleri arasında bir keşmekeştir g idecek; sen 
az verdinde bana fazla yükle t t in , şöyle oldu 
böyle oldu. 

Zaten tahsi l inde de mal sahibini muha tap 
tu t tuk la r ına göre bunun ondan alınmasında, hiç
bir mahzur telâkki e tmiyorum. Aralar ında mu
kavele varsa onun için ahkâmı umumiye cari 
olur. Buna ne Millî Korunma Kanunu ve ne de 
diğer kanunlar mâni değildir . Onun için öner
gemin kabulünü rica ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI C A L İ P BKKKB 
Aziz a rkadaş la r ım, kira ile o turan bir adamın 
çöpünü ev sahibinin a t t ı rması evinin önünü ten
vir işini mal sahibinin yapt ı rması hiçbirimizin 
hatırına, gelmez. Bu öyle bir hizmettir ki. bu 
hizmetten kim istifade ederse ücret ini de o ve
rir. Filân kayığa binen, filân köprüden geçen 
nasıl onun murur iye resmini vermekle mükellef-
se bunu da istifade edenin öylece vermesi lâ
zımdır. Yalnız burada biz bunu bir ücret 
olarak kabul etmedik. Çünkü ücret olunca mu
kabilini tam olarak bulmak müşküldür , ondan 
dolayı biz bunu resim olarak kabul et t ik. Azlı
ğı çokluğu nıevzuubahis olmadan hak ika t l e bun
dan istifade: edenlerin bunu ödemelerini en doğru 
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bulmaktayız. Yalnız biz şunu yaptık, bugün 
eğer Millî Korunma Kanunu mevkii tatbikte ol
masaydı kiralar dondurulmuş bulunmasaydı, bu 
mesele, bir mesele değildi. Bu kanunda yer almı-
yaeaktı ama, bugün kiraya verenler kiraya bir 
para zam yapmak kudretine malik değillerdir. 

Şu halde ne olacaktır? Bunu tasrih etmezsek 
biz kiracının üzerine değil, kiracının intifa etti
ği bir hizmet karşılığını ev sahibine yüklemiş 
olacağız. Bunda haksızlık gördük. Hiç. olmazsa 
dedik, Millî Korunma Kanunu mevkii tatbikte 
bulunduğu müddetçe yarı yarıya ödesinler, o 
kanun kalktıktan sonra zaten tamamen serbest 
mukaveleye tâbi olacaktır. îşine geliyorsa kira
cı tutar, işine geliyorsa mal sahibi kiraya verir 
veya verin ez. Bu nihayet o zaman serbest, ola
rak rekabet ve arz ve talep işidir. Bize bu ka
nunda yarısının kiracıya, yarısının da ev sahibi
ne ait olmasını tercih ettiren sebep, Millî Ko
runma Kanununun kiraları dondurmasıdır. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Çok kısa ar
kadaşlar. Biz bu kanunu konuşurken belediyeleri 
de nazarı itibara alsak çok yerinde bir hareket 
yapmış oluruz. Belediye yokmuş, yalnız mükel
lef varmış gibi konuşuyoruz. Benim anlamadı
ğım. budur. Evlerin vergilerini indiriyoruz, tah
sil işinde yarısını şagile devrediyoruz. Bu şagil 
de kimdir! Olsa olsa kiracı. Hiçbir hayır sahibi 
yoktur ki, bir adamı evinde parasız oturtsun. 
(Öyle değil sesleri, mal sahibinden alacak ses
leri). 

Sonra efendim, birçok takrirler vardır. Yani 
kolaylık göstermek yönünden. Çok güzel bir şey 
bence bunun müdafaası kolaydır ama hemşeri-
lerimiz sabahtan akşama kadar sokakları kirlet
mekte belediye nizamlarını katiyen dinlememekte, 
üstelik de sokaklar pis, belediye nizamları doğru 
değil, eksik diye şikâyet etmektedirler. 

Arkadaşlar, biz bu kanunu konuşurken bir 
kere başka belediye reisleri olduğu halde tahak
kuk, tahsil şefleri ve tahsildarlarının da gözönüne 
getirerek onları da tabiî kolayca iş yapacak bir 
duruma getirmeyi de düşünmek, aynı zamanda 
işlerini, yüklerini hafifletmeyi de düşünmemiz 
lâzımdır. 

Biı sene belediyede çalışmış bir insan beledi
yeci olmanın ne kadar zor olduğunu bilir ve biz ki, 
sabahtan akşama kadar belediyeden şikâyet ede
riz. Tam elimize gelmişken ve adı da belediye 
gelirlerini artırma kanunudur galiba, belediye-

6.1948 O : 2 
ye de hizmet etmek zorundayız. Aksi takdirde bu 
kanun da faydalı olamaz. 

(Arıyacağı yoktur sesleri) 
! Ben kanunu anladım ama, uzatmamak için 
: izah etmiyorum. 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — Sa
yın arkadaşım Cenap Bey Hükümetin ve Karma 
Komisyonun teklif ettiği bir sistemi, kiracılara 
külfet yükledi diye isminden de bahsederek bu 
şekildedir kelime sarf etmeseydi söz almıyacak-
tım. Bendeniz külfet yüklemedim kiracılara. Ge
len teklif de budur, Komisyonun kabul ettiği 
şekil de budur. Hali fiiliye gelince; bütün bu 
Yüksek Heyet huzurunda arzediyorum ki, sizinle 
bir bahis tutarak gidip tetkik edelim, kira muka
velenamesi hükmüne göre, kiracı mükellefse, ta
mamını götürür belediyeye yatırır, makbuzunu 

• alır. Makbuzu mal sahibine götürür, ben ödedim, 
borcumu der. Fiili vaziyet budur, 

Eğer mukavelede yarısını veya tamamını ki
racı ödiyecekse, öder, bu hep ödeme bakımın
dandır. Mal sahibi ödiyecekse, mukaveleye göre, 
kiracıya hiç bir şey terettüp etmez. Burada ifa
de edilenler de aşağı yukarı bunları formüle et
mekten ibarettir. 

Diğer bir arkadaşım, benden evvel söz söyli-
yen hatip arkadaşını, belediye iki kişiden mi tah
sil edecek diye bir sorguda bulundu. 

Hayır arkadaşlar; dikkat buyurulursa madde 
gösteriyor ki, bina vergisi ile beraber tahakkuk 
ve tahsil edileceğini kabul buyurduğunuz nispete 
göre, nasıl ki, vergi makbuzunda verginin aslı. 

i buhranı, zammı, diye sütunlar varsa, bu defa 
bir de belediyenin çöp parası sütunu olacaktır. 
Belediye bu işin tahakkuk ve tahsili için bir 
masraf yapmıyacaktır, bu maddeye göre. Bina
enaleyh bina sahibi bu vergi ile beraber bunu 
da tediye edecek ve mukaveledeki şeraite göre, 
tamamını mal sahibi verecekse, kiracıdan bir 
şey istemiyecektir. Yarısını kiracının vermesi 
lâzımgeliyorsa onu kiracıdan istiyecektir. Bele
diye daima mal sahibini muhatap tutacaktır. 
Tamamı kiracıya aitse yine mal sahibi ödiyecek 
ve kiracıya: Muhatap ben olduğum için ver
giyle birlikte bunu ödedim, sen bana bunu vere
ceksin diyecek. Mesele bundan ibarettir. Tahsil 
bakımından belediye iki muhatap tanımıyacak 
ve tahakkuk yapmıyacak. yeniden bir tahsil 
heyeti kurmıyaeak ve doğrudan doğruya. Bina 

i vergisiyle birlikte bu isler olup bitecek ve be-

— 481 — 



B : 78 30. 6.1948 O : 2 
lediye de bu masraflardan kurtulacaktır. Eğer 
Beyefendinin teklifini kabul edersek, yalnız 
kira mukavelelerine göre muamele yapılır dersek, 
halen mevcut olan mukaveleleri değiştirmek ka
nuni imkânsızlığı karşısında, kiracıların çöp pa
ralarını mal sahibinin sırtına yüklemiş oluruz. 
Eğer bunu da muvafık görüyorsa, beyefendi... 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Benim teklifim
de sarahat vardır, istisnaları da mevcuttur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Mu
kaveleye bir kelime dahi ilâve edemezler. O va
kit cismani cezayı istilzam eden bir mahij'et 
alır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi bir daha okutacağım, işin mahiyeti anla
şıldıktan sonra oyunuza sunacağım. 

(Cenap Aksu'nun ikinci önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşıldı. 
(Anlaşılmadı sesleri) önerge 9 neu madde ıin 
9 ucu bendinde «Temizleme ve aydınlatma res-
mininin yükümlüsü binanın sahibidir, sahibin
den başkası tarafından işgal edilen binalarda 
bina sahibi ile, kiracı veya şağil yarı yarıya yü
kümlüdür» diyor. Bu önerge dikkate alınırsa bu 
yükümlülük doğrudan doğruya ve münhasıran 
mal sahibine teveccüh eder, dikkate alınmazsa 
eski hüküm aynen kalacak. îşin ruhu, mahiyeti 
budur. Bu izaha nazaran önergeyi dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge reddedilmiştir. 

(Abidin Potuoğlu'nun ikinci önergesi tekrar 
okundu) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDO-
ĞAN (Kars) — Efendim, bugün mevcut olan hü
kümlerde temizleme resmi ayrı, aydınlatma resmi 
ayrıdır. Yeni teklifte ikisi birleşiktir. Onun için 
hangi ev temizleniyor, hangi ev aydınlanıyor. 
Tefriki kabil değildir. Belediyeler bu hizmet
leri, beldenin bütün sokaklarına mahallelerine 
şâmil olmak üzere yapmıya mecbur olsunlar. 

Arkadaşlar, geçende kabul etmiş olduğunuz 
bir Fon Kanunu var. Yukarda kabul ettiğiniz 
maddelerle o Fon takviye edilmektedir.Ve bu
gün 80 belediyemize tazyikli içme suya getir
miştir. Bu temizlik de su ile olacaktır. Yine bu 
Fondan istifade ederek daha 135 belediye içme 
suyu getirtmiye hazırlanmaktadırlar. Yine bu 
Fonlar sayesinde 619 belediyenin harta ve plân
larının yapılması için lüzumlu olan tahsisat ay

rılmıştır. Onun için müsaade buyurun, harta-
sız belediyeye kalmıyaeak, imar plânsız beledi
ye kalmıyaeak, temizlik yapmıyan belediye 
kalmıyaeak, bütün sokaklara fener koymıyan 
belediye kalmıyaeak. Bu önergeyi kabul ettiği
miz takdirde pis karanlık «Belediye» terakki
sine doğru gitmiş oluruz, bunun mevcudiyetini 
kabul eder gibi bir vaziyet hâsıl olur. Bir ta
raftan resmin miktarını haddi asgariden daha 
aza düşmüştür, Cenap Aksu arkadaşımızın yap
tığı, kabul edilen teklifiyle iki milyondan fazla 
bir düşüş oluyor. Çünkü bugünkü aklığımızdan 
hir milyona yakın belediyeler mutazarrırdır. 
Onun. için müsaadenizi rica ederim, içimizde 
uzun zamanlar arkadaşlık etliğimiz birçok be
lediye başkan ve azaları vardır, belediyelerin 
ihtiyaçlarını takdir ederler- o noktadan Önerge
nin kabul edilmemesini rica elerim» 

ABİDİN POTUOĞLU ( Eskişehir) Komis
yon sözcüsü arkadaşım, temizleme ve aydınlat
ma resimlerini birleştirdik, bunun için bir ayır 
manın imkânı yoktur, diye müşkilât çıkarmak 
istediler. Ortada bir hak mefhumu vardır. Bir 
madde tedvin edildi diye bir haksızlığın deva
mına imkân düşünmek doğru mudur? Bir ay
dınlatma yapılmadan nasıl aydınlatma resmi alı
nabilir. Bunun esasen yarısı temizleme resmidir. 
Aydınlatma yapılmıyan yerlerde bu resmin ya
rısı almmıyabilir. Sırf bir formalite yüzünden 
bir haksızlığın idamesine mahal görmüyorum. 
Takririmin kabulünü rica ediyorum. 

ITISAN YALÇIN (Bolu) Muhterem arka 
duşlar, arkadaşımın teklifinin tatbikatta yeri 
olnııyacaktır. Şimdi düşünüyorum, tatbikatını 
yapmış bir arkadaşınızım. Birisi diyecektir ki, 
benim evini boştur. Bu suretle bir müracaat ya
pacak. Ne zamandanberi boştur? Bir aydanberi, 
O sırada bir kiracı gelecek.. Bunun üzerine ki
racı gelmiştir, gelmemiştir diye bir sürü ihtilâf
lara yol açarak. Ayni zamanda bu iş mal sahi
biyle kiracı arasında daimi bir niza vesilesi ola
caktır. 

Sekiz sene belediye reisliği yaptım. Bu se
kiz sene içerisinde! iki üç sene boş kalan bir bina 
görmedim, (ki ay, üç ay kalır. Bunu tesbit e* 
mek çok zor iştir. Belediyeye de mükellefe de 
külfettir. 

Sonra, tenvir edilmiyen sokaktaki mükellef 
lerden tenvirat resmi alınmasın diyorlar. Bu iş 
tatbikatta cok zordur. Ben beledive reisi iken 
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bana bir vatandaş müracaat etti; bizim sokakta 
lâmba yoktur, benden vergi alamazsınız dedi. 
Bende tuttum sokağın başına bir lâmba koy
dum. Fakat bunun ölçüsü yoktur. Lâmba 300 
metre uzağa konmuştur. O sokakta oturan va
tandaşlar diyeceklerdir ki, bizim evin önünde 
lâmba yoktur. Fakat sokağın başında vardır. 
Bunun ölçüsünü tayin etmek çok güçtür. 

Sonra arkadaşlar, hiç. bir belediye bir soka
ğa lâmba koymamazlık yapar mı? Elinde vası
tası olursa koymaz mı? Bugün buraya, yarın 
oraya, tedricen yapar. Bunun için belediye ile 
vatandaş arasında münazaayı devam ettirecek 
bir şekli buraya koymıyalım. Arkadaşlarımız da 
bu mesele üzerinde ısrar etmesinler, bu vaziyet 
hem belediye hem de vatandaş için iyi olur. 
(Doğru sesleri, reye sesleri) 

BAŞKAN --- Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Abidin Potuoğhı'nnıı ikinci önergesi tekrar1 

okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... (ay

rı, ayrı reye koyun sesleri) Önerge iki kısımdır, 
birinci kısım, aydınlatma yapılmıyan yerlerden 
aydınlatma resmi alınmaması hakkındadır, bu 
fikirde olanlar 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ GALÎB PE 
KEL (Tokad) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama esnasında kimseye söz 
veremem, müsaade buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ GALÎB PE-
KEL (Tokad) — Anlaşılmadı, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Meclis anlamıştır, fehmi kâfi
dir. 

Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler... 
Bu kısım reddolunnıuştur. 

Takririn ikinci kısmı, boş kalan binalardan 
temizleme ve aydınlatma resminin alınmaması 
hakkındadır: Kabul edenler... Etmiyenler... Bu 
kısım da reddolunnıuştur. 

(Eskişehir Miletvekili Abidin Potuoğlu'-
nun birinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu önerge
de, üzerinde durmak istedikleri nokta üçüncü 
fıkradaki "bizzat" kelimesidir. "Bizzat" keli
mesi iltibası mucip olur; kızı oturuyor, oğlu 
oturuyor, damadı oturuyor diye dedikodu olur 
diyorlar. Halbuki kira mukavelenamesi olursa 
o takdirde.... 

AKİF EYİDOGAN (Kars) — Kabul ediyo
ruz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALİP 

PEKEL (Tokad) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Demek ki, "bizzat" kelimesini 

kaldırıyorsunuz. 
"Bizzat" kelimesi iltibası muciptir, encü

men de kaldırılmasına muvafakat ediyor, onu 
refediyoruz. "Bizzat" kelimesi kalkıyor. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Reis beyefendi iyice tebarüz ettirilsin. Kiraya 
verilen her gayrimenkul mesken de olsa akar
dır. Ama ev sahibi kirasız olarak kızma, oğlu
na, kardeşine vermiş, kasdedilen budur. Yoksa 
kira mukavelesi ile kiraya verilen her gayri
menkul; akardır. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Kfen
dim; teklifim gayet sarihtir, mesken olarak otu
ranlar da %2,5 ğa kiraya verilenler de %5 e 
inecek. 

KOMİSYON ADİNA GALİP PEKEL (To
kad) •— Efendim; ifadeyi şu şekle koyarız ; 
"bu resim sahibinin oturduğu meskenlerde sa
fi iradının %2,5 ğunu" kelimesini koyunca me
sele hallolunur. 

BAŞKAN — Sahibinin oturduğu, dediniz 
mi; yine izafe olur. Abidin Potuoğlu da dinle
medi, lütfen tekrar ediniz. 

KOMİSYON ADİNA GALİP PEKEL (De
vamla) — Efendim; alt ta raf d a da kiraya veri
len diyoruz. 

Şöyle oluyor; sahibinin oturduğu binalarda 
%2,5, kiraya verilenlerde %b oluyor. 

BAŞKAN — Efendim; Potuoğlu'mm, Ga
lip Pekel'in, ve Hasan Fehmi Ataç'in izahların
dan sonra mevzuu aydınlanmıştır, bunda da 
tatbikatta hiçbir ihtilâf olması tasavvur oluna
maz. 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'ın 
önergesi tekrar okundu). 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Usul hakkında 
konuşacağını; muhterem arkadaşlar; Komisyon 
Sözcüsü, takrir sahibinin fikrine iştirak ettiğini 
beyan etti. Bu mesele Koıninyonda görüşüldüğü 
zaman uzun uzadıya tartışma oldu ve ekseriyet
le Akalın'm teklifi reddedildi. Komisyonun ek
seriyeti tarafından reddedilmiş birşeyi Komis
yon Sözcüsünün tekrar Komisyon namma kabul 
etmesine, zannederim ki, hakkı yoktur. (Doğ
ru sesleri). 

Şimdi arzım şudur: Tekrar ediyorum; biz 

483 -



B : 78 30. 6 .1948 O : 2 
demin de kabul elliğimiz bir önerge ile tanzifat 
ve. tenvirat nispetini % fi den 2,f> a, akar larda 
ise 7,fi dan 5 e i rdir iyoruz. Bu indirmeyi yapar
ken fakir vatandaşlar i e in asgari bir mükellefi
yet kabulü teklif ediliyor. Şimdi kararımızda 
eğer bir asgari bir mükellefiyet kabul edersek fa
kirler aleyhine arada tamamiyie tezat hâsıl ola-
eakt ı r . Binaenaleyh takr i r in kabul edilmemesini 
rica ederim. Vergi esası üzerinden ne ise vatan
daş borcunu o suret le ödesin. (Doğru sesleri) . 

M U Z A F F E R AKALİN (Kas tamonu) — 
Bfendim, bendeniz önergemi ver i rken gerekçe
sini de arzetmişt im. İhsan Yalçın a rkadaş ımın 
i t i raz lar ına mukabele etmezsem oylarınızı kul
lan ı rken H'uevvüı etmemiş olursunuz nıülâhaza-
siyie bir kaç cümle daha ar /edeceğim. 

İhsan Yalçın arkadaş ım, i t i razlanıuı mesnet 
o larak fakir vatandaşlar ın bu vergiyi ödemede. 
güçlük çekt ikler ini ve esasen ufak belediyeler 
de bu gibi yükümlüler hakkında tahsi la t husu
sumla güçlüğe düşü ldüğünün vâki bulunduğu
nu, bu g'ibi kimselerden vergi almak şöyle dur
sun bunlara yardım yapı lmak mecbur iyet inde 
bu lunulduğunu söylediler, iyi an bulunsa öner
geme karşı sürdükleri, i t irazın dayandığı sebep
ler bunlard ı r . 'Halbuki belediyelerimiz ya rd ıma 
muhtaç kimselere yardım etmekle mükelleft i r . 
O j^ardımı bir t a ra f tan yapa r fakat d iğer ta
raf tan da yapt ığ ı hizmetin karşı l ığını alır. Bu 
tenv i ra t ve tanzifat işini, bir dakika için bir ta
rafa bırakal ım. Otübüse bindiği zaman, yard ı 
ma muhtaç t ı r , fakirdi r , belediyeden he r ay ba
şında ya ıdun ödeneği a lmak ta diye otübüs veya 
t r a m v a y paras ı al ınmıyor mu? Tenvi ra t ve Tan
zifat Vergisi de hizmet karş ı l ığ ında a l ınan bir 
ücret t i r . Sözcümüz izah ettiler, bu hizmet kar
şılığı a lman ücre t in ka rek t e r i başka memleket
lerde s t anda r t ku tu la r başına haf tada ayda kaç 
k u t u çöp boşaltmışsa hesaplanır k u t u başına ta
h a k k u k ve cibayet et t ir i l i r . Bu lunduğu cadde
nin genişliğine göre haf tanın kaç gününde 
Yapılan temizlik haf tanın kaç, gününde yapılı
yorsa metre nrarabbanıa isabet eden masraf he
saplanarak almıyor. Görüyorsunuz ki, otobüse 
binen vatandaştan aldığımız bilet gibi elektrik 
havagazı yakandan aldığımız para gibi bu da 
bir hizmet karşılığıdır. Memleketimizin bugünkü 
şar t lar ı müsait olmadığı için tahakkuk işlerini 
böyle bir esasa bağlamadık. Ama ücret in mahiye

ti, su havagazı, otübüs ücret inden farklı değil
dir. Yardıma muhtaç, kimseler varsa, belediye
ler bir taraftan gelirlerini temin ederlerken di
ğer taraftan da bunlara yardım vazifelerini ya 
parlar . Yardıma muhtaç olanlara da, bu yardımı 
yapmakla mükellefiirler. 

Buna ilâveten bîr şey daha arzedevinı, hu 
bir zaruretin icabını ifade etmektedir. Biraz <'v-
vel kabul buyurduğunuz bir takrirle ııispeHerin 
yar ı yar ıya tenzili buyurmuş olduğunuzdan res
min geliri bugünkünden aşağı düşmüş olacak
ın'. Bu suretle belediye gelirlerini ar t ı rmak için 
hazırlanan İm kanun bugün aldığımızı da vere
ni iyeeekt ir. (") itibarla bu takr i r in kabulü hiç ol
mazsa bugün alınan vergiyi muini faza, eti İrebile
cek, bir eksiğe ve ten/ ' îe gitme yolunu ünliyeeck-
1 ii". Bendeniz bu teklifi Yüksek Heyetiniz kabul 
buyurmazsa bu takdirde tanzifat ve tenvirat re
simlerine mütaallik bugün yürür lük le olan hü
kümlerinin olduğu gibi, değiştirilmeden muhafa
zasını belediyeler hesabına, daha isabet olduğuna 
kani bulunuyorum. 

MK1IMFT S A D I K BTİ (Malatya) Muh
terem arkadaşlar ; ben bu tadil teklifi üzerinde 
konuşacak değilim. Müsaadenizle usule nıülaallik 
biı- nokta i nazarımı arzedeceğiııı. 

Yüksek. Ilevetin malûmudur ki. parlâmento
ların iç çalışma tekniğinde Komisyonların ehem
miyeti büyüktür . Şimdi aylardanber i bu (îeçici 
Komisyon, halinde çalışan arkadaşlarımız uzun 
emekler neticesi hazır ladıkları kanun tasarısını 
huzurunuza gel iriyorlar, millet vekilleri de teş
riî haklarını kullanarak tadil teklifinde bulunu 
;. orlar. Komisyonun muhterem, sözcüsüne hür 
i "tim baki olmakla beraber, burada, kürsüde 
Komisyonun ııoktai nazarını belirtecekleri ve 
sunacakları yardi), Meclisin hakemliğine müra
caat; etmek suretiyle Komisyonun sarili nokta i 
nazarını sert ve ilyan etmekten uzak kalıyorlar. 
Bu, parlâmento tekniğine tamamiyie muhaliftir. 
Usul bakımından, Komisyonun bütün ta(.*l teklif
lerini Meclisin takdirine müracaa t etmektense, 
noktai nazarını sarih ve vazıh olarak söylemesi 
par lâmento çalışmalarının semereli ve faydalı ol
masını sağlar. 

Bunu söylemekle zannediyorum ki ; tabii bîr 
vazife yapmış oluyorum. Bundan böyle bu \ olda 
çalışmanın zaruri olduğu mütalâasuıdayım. 

İ1 İSA N YA I x;i N (Bol u) — Çok kısa söy li-
yeceğinı arkadaslar . 
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Muzaffer Bey arkadaşımız iki nokta i nazar 

ileri sürdüler, önergelerinin kabulü için. 
Birincisinde dediler ki; deminden bir indir

me yaptık, belediyelerin zararına oldu. Binaen
aleyh bu zararı telâfi etmek için hiç olmazsa as
gari bir mükellefiyeti kabul edelim. Kısmen ol
sun belediye varidatının açığını, zararını karşı
lasın. 

Arkadaşla t', biz asgari mükellefiyeti kabul 
etmekle, asgari mükellefiyet demek, fakir hal
kın vereceği paradır, bu para ile mi bu açığı 
kapatacağız? Bunun bir faydası yoktur. Bina
enaleyh, bendeniz takririn reddedil meşinde, he
yeti umumiyenin bana zahir olmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, ko
misyon konuşacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CALİP 
PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyona gelen tasarıda temizleme ve aydınlat
ma resmi asgari olarak 3 lira konmuştur, öyle 
geldi. Fakat uzun münakaşalardan sonra ay--

dmlatma resmi meskenlerde gelirin /ri) 1, kira 
ya verilen akarlarda %7,5 kabul edildikten son
ra yapılan hesaplarda belediyelerin bu işlerde
ki masraflarını kapar kanatine vardık. Onun 
üzerine de ayrıca 3 lira gibi asgari bir haddin 
kalmasına lüzum görülmedi ve kaldırdık. Ko
misyonun fikri bu idi. Fakat bu hesap, r r5 ve 
^7 ,5 ğa nazaran idi. Ben de onlarla beraber 
rey veren arkadaşlarınızdanını. Fakat bugün 
şart demişti. Ben o günkü haleti ruhiye ile şunu 
da ifade etmek isterim ki, elimizdeki kanun 
belediyelerin gelirlerini artırmak için getiril
miş bir tasarıydı. Şimdi bu indirme üzerine, 
Cenap arkadaşınım teklifi üzerine yapılan in
dirme ile bu resim aşağı yukarı yarıya, indi. Bu
gün tatbik edilen kanunla belediyeler tenvirat 
ve tanzifat namı altında 5,5 milyon liraya ya
kın para almaktadırlar; yeni teklif ettiğimiz 
şekille belediyeler ancak 7 milyon lira para 
alacaklardı. Şimdi . yaptığımız bu indirmelerle 
ise belediyelerin eline 4,5 - 5 milyon lira para 
geçecektir. Yani artırmış olmadık, indirdik. O 
günkü temayülâta göre encümende bulunan ar
kadaşlar bu üç lira haddini sırf %5 ve %7,5 
nispetini kabul etmekten dolayı kaldırmışlardı! 
Bana. öyle geliyor ki, o gün resmin nispeti 
%2,5 ve %5 olarak kabul olunsaydı bu üç lira 
haddi kabul olunurdu. Halbuki yapılan teklif 

iki liradır. Tabiî sizler nasıl isterseniz öyle tak
dir buyurursunuz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'-

in önergesi tekrar okundu). 
I î AŞK AN —- Anlaşıldı değil mi efendim.' 
Önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 

Önerge reddolunmuştur. 
(Konya Milletvekili Muhsin Adil Binai'm 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN ~— Komisyon ne diyor/ 
Efendim; bu teklif Halkevlerinin istisnalar 

meyaımıa ithali mahiyetindedir. Oyunuza sunu
yorum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır. 

Komisyon kabul ediyor mu? İstisnalar me-
yanıııa almayı? 

K O M i S Y O N I î A Ş K A N l (.{ALİP PKK K L 
(Tokad) —-- İstisnalar meyanıııa koyarız efen
dim. 

'BAŞKAN — Biz öbür maddeye geçelim mi 
efendim ? 

GALİP PEKEL (Tokad) — Biz biraz son
ra maddeyi veririz efendim. 

BAŞKAN —- 9 ucu maddenin hazırlanması
na intizaren öbür maddeye geçiyoruz efendim. 

Hayvan kesim ücreti ve resmi 
MADDE 10. — Belediyeler tarafından umu

mi ve fennî kanaralar yapılıncıya kadar ke
silecek koyun ve keçilerden 30, kuzu ve oğlaktan 
15, danadan .60, sığır ve domuzdan (Yaban do
muzu hariç) 90, deve ve mandadan 150 kuruş re
sim alınır, 

Belediye meclisleri bu resimleri yarısına ka
dar indirebilir, ' 

Fennî kanaralar yapılan yerlerde yalnız kesim 
ücreti alınıp resim alınmaz. Kesim ücretlerinin 
miktarı belediye meclislerince kararlaştırılır. Ke
sim ücretleri 38 nci maddenin 2 numaralı ben
dim; göre tesbit edilir. Kesim ücreti hayvanı 
kestiren sahibinden alınır. 

BAŞKAN — Kanaradan maksat mezbaha 
mıdır efendim? (Mezbaha sesleri). 

Madde hakkında söz istiyen var mı efendim? 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ar

kadaşlar bu hayvan ücret ve resmi eskiden mez
baha ve zephiye resmi diye andığımız resimlerdir, 
Burada mezbaha ücreti hayvan kesim ücreti 
olarak türkçeleştirilnıiştir. Bunu eskisi gibi, be-
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lediye meclisinin yapacağı tarife dairesinde alı
nacağı hükmü de maddeye konmuş bulunuyor. 
Yalnız yeni bir prensip olarak şu hüküm kon
muştur. «Kesim ücretleri 38 nci maddenin 2 nu
maralı bendine göre tesbit edilir» yani bir ta
raftan tarifenin tanzimi, belediye meclisine bıra
kılıyor, eskisi gibi. Fakat belediye meclisinin 
bu tarifeleri yaparken tâbi olacağı bir takım 
esaslar ve prensiplerm gözetilmesi kastedilmiş 
bulunuyor. Bu esas ve prensipler 38 nci madde
nin II nci fıkrasında yer almıştır. Bu da şudur: 
«F fıkrasında yazılı tesis ve işletmeleri ücret ta
rifleri bunların idare, işletme ve sigorta mas-
raflariyle borcun veya yatırılan sermayenin itfa 
taksiteri, tecdit ve ihtiyat akçaları, ıslah ve 
tevsi masrafları ile normal sermaye faizini aşım-
yacak bir kâr nispeti gözetilerek, belediye mec
lislerince tanzim edilir. 

Yani belediye meclisleri ücret tarifesini tan
zim ederken kayıtsız ve şartsız hareket serbesti
sine mazhar kılınmıyor. Bu hususta âzami bir 
had düşünüyor. Bu âzami haddin hesaplarını 
tesbit için de karineler koymuş bulunuyor. Bu 
tamamıyle yerindedir. Arkadaşlar, yalnız benimi 
teklifim bu esaslar bu madde için ne kadar ye
rinde ise bu maddeyi takip eden iki madde 
için de o kadar yerindedir. Fakat mütaakıp iki 
madde için bu esaslar konmamıştır. Bu iki madde 
et taşıma, ücreti ve balıkhane ücreti târifesidir. 
Benim teklifim 10 ncu maddedeki hayvan kes
me ücreti ve resmine mütaallik hükümlerden ta
rife tanzimine mütaalik hükmü buradan çıkarıp 
esas yeri olan 38 nci maddenin ikinci fıkrasına 
bu tarife prensiplerinin 10 ncu, 11 nci. 12 nci 
maddelerinde yazılı hizmet tarifelerine de şâmil 
olması kaydının konması merkezindedir. Binaen
aleyh takdim edeceğim önerge fıkranın buradan 
kaldırılmasına inhisar edecektir. 38 nci maddenin 
müzakeresine geçildiği vakit oraya ilâvesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyona hitaben anlaşıldımı 
efendim! 

KOMİSYON ADINA GALİB PEKEL (To-
kad) — Kabul ediyoruz, buradan kaldırır oraya 
koruz. 

AHMET FAİK ABASI YANİK (Kocaeli) 
—-- Efendim, bu 10 nen maddenin birinci fık
rasında: Belediyeler tarafından umumi ve fen
nî kanaralar ya.pilinc.iya kadar kesilecek koyun 
ve keçilerden şu şu resimler alınır deniyor. Es-
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ki den bu resimler alınır ve yarısı İdarei llusu-
siyclere verilirdi. Şimdi yine verilecek mi: Bu
rada hiçbir kayıt yok. Yeni Özel İdareler Ka
nuna bir madde koymuşlar, henüz kanııniyet 
kesbefmedi, bunu doğrudan doğruya belediye
ye veriyorlarmış. Binaenaleyh bu fıkranın sonu
na: Bu resimlerden Özel İdarelere pay verilmez, 
diye bir cümle ilâvesini teklif ediyorum. Yani 
bu resimlerin tamamı belediyelere kalsın. 

GAEİB PEKEL (Tokad) - - İdarei Hususi
yete re verilen paralar, Belediye Vergi ve Ke
simleri Kanunundaki bir hükme dayanılarak 
veriyorlardı. Şimdi bu kanunu kaldırıyoruz. 
Orada da Hususi İdarelere verileceğine dair 
hüküm konmadığı için bu tamamen belediye
lere kalıyor, binaenaleyh sizin arzunu/, tama
men hâsıl olmaktadır. 

AHMF/r FAİK A BASI YANIK (Kocaeli) - -
Şu halde mesele kalmıyor. 

BAŞKAN Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkan lığa 
Arzettiğim sebeplerle 10 ucu maddeden «Ke

sin ücretleri 38 nci maddenin 2 numaralı bendine 
göre tesbit edilir» fıkrasının çıkarılmasını tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN • ~- Komisyon da bunu kabul edi
yor. Buradan kalkacak, 38 nci maddede ayrıca 
takdir olunacaktır. 

Maddeyi bu tadille kabul edenler... K! t m iy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Et taşıma ücreti 
MADDİ] 11. Kanaralarda kesilen etleri 

satış yerlerine taşımak münhasıran belediyele
rin hakkıdır. Bu hizmetin karşılığı olarak alına
cak ücretin miktarı belediye meclislerince karar
laştırılır. 

BAŞKAN Maddeyi kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 >alıkhane ücretleri 
MADDE 12. --- Balıkhanelerin belediyelere 

verildiği veya belediyelerce balıkhane tesis edi
len yerlerde alınacak balıkhane ücretinin mik
tarı belediye meclislerince tâyin olunur. 

BAŞKAN —- Maddenin yukarısında «Balık
hane ücretleri» deniliyor. Aşağıda ise «Balık-
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hane ücretinin» denilmektedir. Aşağıdaki tâ
birle mütenazır olması için yukardaki kelimenin 
de «Ücreti» olarak ifadesi doğrudur zannediyo
rum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Evet, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm: III 
Harcamalara iştirak payı 

Yol, lâğım ve su tesislerinin masraflarına iştirak 
payı 

MADDE 13. — 
A) Belediyelerce yeniden açılan veya eski

den mevcut olup da % 40 nispetinde veya daha 
fazla genişletilen veya eskiden mevcut olduğu 
halde kaldırmışız ve bakımsız bulunan yolların 
kaldırım, parke döşenmesi veya beton veya as
falt yapılması veya kaldırım veya parke gibi 
daha geri bir şekli sökülüp daha mütekâmil sa
yılan beton veya asfalta çevrilmesi için harca
nan paranın üçte biri; mevcut kaldırım veya 
parkelerin sökülüp yeniden döşenmesi, beton 
veya asfaltların esaslı bir yolda onarılması ha
linde yapılan masrafın dörtte biri iki tarafında 
bulunan yapı ve arsa sahiplerinden alınır. 

Yaya kaldırımları da dâhil olduğu halde yol
ların şehirlerde (15) ve kasabalarda (12) met
reden fazla genişliklerine düşen masraflar ta
mamen belediyeye aittir. 

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan yapı 
ve arsalardan inşa payı o yapı ve arsa için asıl 
olan yoldan tam ve diğer yollar için yarım ola
rak alınır. 

B) Belediyelerce lâğımların yeniden yapıl
ması veya sıhhi ve fennî şartlara uygun olarak 
ıslah edilmesi halinde, iki buçuk metre derin
liğine kadar gömülecek en çok 30 santimetre 
çapındaki boru ve kanalın yapılması için harca
nan para um üçte biri yolun kenarında bulunan 
yapı ve arsa sahiplerinden alınır. Bu hadlerden 
fazlasının masrafları yalnız belediyece ödenir. 

Bir yapı veya arsa birden fazla yolun kena
rında bulunuyorsa hangi yoldaki lâğıma bağ
lanmış ise yalnız o yoldaki kısmın masrafına iş
tirak eder. 

C) Şehir ve kasabalara getirilecek içme su
ları tesisleriyle tevsi ve ıslahına ait inşa mas
raflarının üçte biri o belde veya belediye şube-
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leri içindeki (Suyun isale ve tevzi edildiği saha 
içindeki) yapı ve arsaların sahiplerinden alınır. 

Bir yapı veya arsa birden fazla yol kenarın
da bulunursa yalnız suya bağlandığı yol üze
rindeki uzunluğuna göre iştirak nispeti hesap
lanır. 

D) İştirak payları yapı ve arsaların kıy
metleri ve yol üzerindeki uzunlukları eşit ola
rak hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak pay
ları yapılarda kıymetinin % 3 ünü ve arsalarda 
% 6 sini geçemez. 

E) İştirak payları, bu inşa ve tesislerin ta
mamlanmalarından sonra beş yılda ve beş eşit 
taksitte, Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
olunur. Taksitlerin zamanı belediye meclislerin
ce kararlaştırılır. 

Ancak yıllık taksit tutarını yapılarda yıllık 
safi iradının % 10 unu ve arsalarda kıymetinin 
% 2 sini geçemez. Geçtiği takdirde bu hadleri 
aşmamak üzere tahsil müddeti ve taksit mik
tarı ona göre artırılır. 

F) Halkın iştirak edeceği masraflar bele
diye bütçesinden belediye gelirleriyle veya istik
razlarla elde edilen paralardan yapılacak mas
raflardır. Hükümetin, özel İdarelerin veya hal
kın yapacağı yardımlarla yapılacak masraflar 
tevzie tâbi tutulmaz. 

G) İbadet yerleri hariç olmak üzere her 
çeşit resmî gayrimenkuller bu masraflara bu 
madde hükmüne göre iştirak ederler. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; ben
deniz burada, belediyelerce yeniden açılan veya 
eskiden mevcut iken yüzde kırk nispetinde veya 
daha fazla genişletilmesi icap eden yolların ye
niden kaldırım veya asfalt gibi maddelerle dö
şenmesine taraftarım. 

Yalnız burada bir fıkra var; belediyelerce 
yeniden açılan veya eskiden mevcut olup ta % 
40 nispetinde veya daha fazla genişletilen veya 
eskiden mevcut olduğu halde kaldırmışız ve ba
kımsız bulunan yolların kaldırım, parke döşen
mesi veya beton veya asfalt yapılması veya kal
dırım veya parke gibi daha geri bir şekli sökü
lüp diyor. 

Arkadaşlar; içimizde belediye reisliği yap
mış insanlar vardır, bilirler. Bir belediye reisi 
bir sokağa kaldırım döşer, yerine gelen başka 
bir belediye reisi bu kaldırım geri bir şey diye
rek sökmeye ve yerine asfalt yapmaya başlar, 
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jVrzetmek istediğini şudur: kaldırın, parke geri | 
bir sistem değildir. Bizim memleketimiz için bu
gün bu yeniliktir. Ben bu fıkrayı asla doğru 
ve caiz bulmadım. Binaenaleyh, bu kısmın bu
radan tamamen çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Sonra parke sökülür, ve yeniden döşendiği 
takdirde yine halk iştirak edecek. Belediyenin 
hizmetleri ne oluyor arkadaşlar? Bir yolu yaptı, 
ona halk iştirak etti. Eskiden dörtte birdi, Hü
kümet teklifi ile sekizde bir oldu, bunları üçte 
bir, dörtte bir nispetinde mal sahiplerine tak
sim yapıyorlar, ondan üç ay sonra su geçti, ha
vagazı geçti diye bunların tamirlerine de işti
rak ettirmek istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALİB TE
KEL (Tokad) — Yoktur öyle bir şey. 

CENAP AKSU (Devamla) — Öyledir, öyle
dir, kanunun mutlak ifadesi üzerinde hüküm 
yürütülür. Bu gibi yolların esaslı tamiratında 
iştirak ediyorlar, tekrar böyle tamirlerde iştirak 
ettirilmesi fazladır. Binaenaleyh, bu cihet na
zarı dikkate alınarak hükmün bu maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ediyorum ve bu husus
ta da bir önerge takdim ediyorum. Yüksek he
yetinizce kabulünü ricaederim. 

BAŞKAN — Ali Riza Esen. 
ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar; Ce

nap Beyin birinci noktai nazarına iştirak edi
yorum, ikinci noktai nazarına iştirak etmiyo

rum. 
Yol harap olabilir, yıkılabilir, zelzele olur, 

bunlar düşünülecek meselelerdir. Burada yıp
ranan, harap olan yolu yeniden yaptırmak be
lediyeye ağır bir külfettir, kendisi idare edemi-
yecektir. Arkadaşım demek istiyor ki, yeni bir 
vali gelir, canı ister, böyle yapar. Arkadaşlar, 
böyle vali bizde yoktur. Bu millet böyle vali 
kullanmaz. Bu nazariye ölmüştür. Ben bu nok
tai nazara iştikak etmiyorum. 

BAŞKAN — Galib Pekel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALİB PE

KEL (Tokad) —- Aziz arkadaşlar, anlaşılıyor ki 
bugün meslckdaşlarla karşı karşıya mücadele yap
mak lâzım geliyor. Komisyonda çalışılırken ge
rek Komisyon üyesi olan arkadaşlar, gerek din
lemeye gelen arkadaşlar, hakikaten filiyattan 
aldıkları endişeleri izhar ettiler. O endişelerin 
de başlıca kaynağı şu oluyordu: 
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Yeni gelen bir kaymakam böyle arzu eder 

böyle yaptırır, yeni geJeıı bir vali böyle arzu 
eder, böyle yaptırır. 

Arkadaşlar, içine girdiğimiz lıayat, yerleş
tirmek istediğimiz hayat demokrasi hayatıdır, 
halkın hakimiyeti hayatıdır, elimizdeki çıkar
mak islediğimiz bu kanun bütün «aiahiyefleri 
belediye işlerindeki büliiıı salâhiyetleri belediye 
meclislerine vermektedir. 

Belediye Kanunu zaleu çok demokratik 
esaslara istinaden yapılmış demokrat bir ka
nundur. bütün salâhıyel ler belediye meclislerin-
< I edir. 

İtilân yola kaldırım yapılacak, filân yol ge
nişi ivecek, filân yolu asfalt yapalım, bunları 
ancak yapılmış tasdikli şehir imar puanlarına 
göre ve yapılmış programlara ve puanlara gö
re yapacaklardır, iler belediye yapacağı işler 
hakkında beş senelik bir pilân, bir program 
yapmak mecburiyetindedir. İşte beş senelik pı-
lanlar, programlar dahilinde yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir caddeye kaldırım 
yapılacak, bir cadde asfalt yapılacak, veya bir 
cadde; genişletilecek, bunlar için yapılan mas
raflara iştirak payını o caddenin her iki tarafın
da bulunan mal sahiplerine tevzi etmek usulü 
bugün dahi mevcuttur. Ve mevcut olan sistemde 
masrafın % i">0 si iki laral'taki yapı ve sahipleri
ne tevzi olunur. 

Meselâ kaldırım için yaptığı masrafın ya
rısını alırdı, biz simdi bunu üçte bire indiriyo
ruz, yaptığımız yeni bir şey yoktur ve yeni ilâ
ve ettiğimiz bir şey yoktur. Yalnız yeni madde
ye; biraz sarahat: veriyoruz- Ve mevcuda bir şey 
ilâve etmedik, bilakis indirdik. Yani eskiden 
% S() olanı üçte bir, '/(ûV-\ yaptık. Belki tabir
lerde bazı şeyler vardır, onları değiştirebiliriz, 
ama ben değiştirecek bir şey göremiyorum. Bu
nun için sözlerime ilâve edecek bir şeyim yok
tur. Maddeyi olduğu gibi kabul etmenizi rica 
ediyorum. Eğer memlekette bu imara iştirak 
payını tamamen kaldırmak İstiyorsanız ki, dün
yanın her tarafında bu vardır, o takdirde; ineni-
le'kette imar yapıuıya imkân kalmaz, tekrar ar 
zediyorum yeni bir hüküm yoktur, % F>0 yi % 
oo e indiriyoruz. Takelir Imye-tiııizitulir. 

I i AŞK AN Cenap Aksu. 
CENAP AKSU (Kocaedi) .-- Sayın arkada

şım. bugünkü mevzuatın yüzde elli olduğundan 
bahis buyurdular, bu eloğruelur. Ama, yem iden 
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hiç kaldırımı, yolu olmıyah bir yere bunlar ya
pılırken bu caridir. Buradaki ise bir tamir 
yapsa dahi parayı yeniden almıya kalkacaktır. 
Esasen % 50 almak usulü tatbikatta mevcut 
değildir. Yani iki parça kaldırımı olan bir yol
dan dahi belediye bir şey almaz. Halbuki bura
da yeni yapılmış bir yolu söküp başka bir yola 
tahvil veya tamir ederse ev sahiplerini yeniden 
mükellefiyete tâbi tutacaktır. Bu aradaki farkı 
yüksek nazarınıza arzederim. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) —Muhterem ar
kadaşlar 25 yıla yakın bir zamandanberi beledi
ye Vergi ve Resimleri Kanunu meriyettedir. 
Bu kanunla 1930 da yani bugünkü Belediye 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 508 be
lediyenin ceman 14 milyon lira kadar bir vari
datı var idi. Bugün 619 belediyenin, o belediye 
vergi ve resimleri kanununa göre yapılan ekler 
indirme ve bazı bindirmelerde vücuda getirdiği 
fark da dâhil olmak üzere aldıkları yıllık gelir 
yekûnu 69 milyon liradır. Bu kadar para ile bi
zim belediyelerimizde, iller Bankasının delale
tiyle, bu kadar fon yardımları ile yapabildiği
miz muasır anlamda yani Ankara gibi İzmir gi
bi, yeniden vücut bulan Kırıkkale. Karalmk gi
bi medeni muasır anlamda medeni Türk şehirle
ri meydana gelmektedir. Şehirleri ağaçlanma 
yolunda bir anlayış hâsıl olmuştur. Fakat hepi
nizin yüksek hâtıralarına müracaat ediyorum, 
acaba 25 senedenberi bizde bir sokak anlayışı 
teessüs etmiş midir? Yani yaya kaldırımları ta
mam, ağaçlı, ortası tamam, ıskaraları tamamen 
yapılmış, bir yağımur yağdığı zaman üzerinde 
su birikmiyen 300 metrelik bir sokak gösteriniz 
619 şehir ve kasaba ve büyük şehirlerimizde 
yalnız bir yerde, İzmir'de Operatör" Mustabey 
Caddesi var, bir dereceye kadar sokak anlayı
şını gösterir. Bu kadar şehirlerimiz içerisinde 
sokak anlayışı henüz teessüs etmemiştir. Sonra 
henüz sokak temizliği anlayışı da teessüs etmiş 
değildir. Biz henüz sokaklarımızı süpürge ile 
süpürmekteyiz. Süpürge, malûm ola ki, su ile 
beraber çalışır. Ayrı çalıştığı zaman bu tozu
tur. Bu sokağı temizlemek değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi tasavvur buyu
runuz ki, birçok kasabalarımızda şose müsved
desi sokaklar vardır. Maksadımız milletin aya
ğını çamurdan kurtarmaktır. Bu suretle parke
ye çevirirken bugünkü zamana göre dokuz met
reye kadar olanın yarısını taraflardan alama-
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yız. Eğer arnavut kaldırımı varsa yine alına
maz. Eğer asfalta düşüyorsa hiç alamaz. Biz 
istedik ki, fakir belediyelerimiz merhale mer
hale sokaklarını ıslaha, ellerindeki imar prog
ramları gereğince girişebilsinler. Malûmu âli-
nizdir bu programlar senelere ayrılır. Arzumuz 
odur ki, belediyeler sokakları ıslaha giderken 
bunun bir kısım masrafını da ondan istifade 
edenlere götürebilsinler. Bunun için de taraf
ları %30 la mükellef kılabilsinler. Maksadımız 
budur. 

Esasen getirilen belediye resimleri kanunu
nun karakteri başlıca üç esası tazammun eder. 
Bunların birisi, bütün Türkiye belediyeleri ara
sında bir tesanüttür. Bunun da mesnedi ve 
mihveri İller Bankasıdır. İkincisi de belediyeyi 
teşebbüse sevketmektir. Her admıda, her teşeb
büste girişeceği masrafı kısmen de olsa karşıla
yacak varidatını göstermektir. 

Üçüncüsü de, belediyelerimizin istikbalinin 
işletmecilik olduğunu göstermektir. 

Şimdi; Cenap Aksu arkadaşımız, belediyele
rin kudretini artırma yolunda gelen bir teklifi 
istihdaf etmektedir ki, insafınıza dehalet ediyo
rum. Dediğim gibi; şose vaziyetinde olan tozu
yan bir sokağın kaldırıma çevrilmesi veya arna
vut kaldırımının parkeye çevrilmesi veyahut da 
parkenin asfalta çevrilmesi gibi tekâmüle sarfo-
lunan bir masrafın % 30 zunun taraflara tahmil 
edilmesinden ibarettir. Tasavvur buyurunuz ki, 
çok yerlerde asfalt olarak yapılan caddelere muh
telif isimler verildiği halde bu isimler posta ad
resinde kalır. Ahali arasında asfaltta oturuyo
rum, asfalta çıktım, asfalt üzerinde filân numa
rada oturuyorum diye rağbet olunur. Ve bu 
mülk sahiplerinin mülkü, onun vereceği paranın 
birkaç misli değerlenir. Bu bakımdan mükellef 
haddi zatında bunu seve, seve verir. 

Çok rica ediyorum, maddeyi aynen kabul bu
yurunuz. 

BAŞKAN — Kasun Ener. 
KASIM ENER (Seyhan) — Sayın arkadaş

larım, Cenap Aksu gibi valilik yapmış, belediye 
işlerinde tamamen vukuflu ve onların çektiği 
elemi yakından tatmış bir arkadaşımızın bugün 
belediyelere yapılan naçiz bir yardımı baltalayıcı 
mütalâalarda bulunması beni cidden hayrete dü
şürdü. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Böyle bir şey 
yok. 
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KASIM ENER (Devamla) — Arzedeyim. 

Belediyelerin 1938 senesinden evvelki geliri nü
fus başına [bir misal olarak Adana'yi alacağım] 
beş lira, iken bugün ise 10 liradır. Yani bir misli 
artmıştır. Adana ise varidatını artırmakta Tür
kiye belediyeleri içinde hakikaten mümtaz bir 
vaziyette bulunduğu halde ancak geliri bir misli 
artmıştır. Bütün belediyelere tahmil ettiğimiz 
vazifeler, yol, su, kanal ve saire masrafları as
gari beş misli artmıştır. 

Şu hesaba göre bu nispetleri nazarı dikkate 
alacak olursak, belediyelerimizde harpten evvel
ki icraatın % 25 ini bulabilirsek onları takdir 
etmemiz lâzımdır. Bu vaziyette, vatandaşın ha
kikaten ayağını çamurdan kesecek olan ve şe
hirlerimizin en büyük derdini teşkil eden yol 
dâvasında Cenap Bey gibi idareci, enerjik ve 
genç bir arkadaşımızın titizlikle durması bu ba
kımdan beni hayrete şevketti. 

Şimdi arkadaşlar, Adana'da geçen bir vaka-
at 

yi kısaca arzedersem, bana hak vereceğinizi 
ıımuyorum. 

Parke yola gidiyoruz, vatandaş bu parke yo
lun evvelce kaldırım resmini verdiğinden, Şû
rayı Devlete şikâyetçidir. Elinde bir meediye 
verdiğine dair de makbuz vardır. Yaptığımız 
parke yol bir buçuk metre balkanlıktır. Toz, ça
mur içinde. 1,5 metrenin altında baktık, bir iki 
arnavut kaldırım taşı çıktı. Bir meediye de, bu 
yol, parke yapıldığı zamandan 50 sene evvel 
alınmış. Bunun için arkadaşlar bugün biz bu 
madde üzerinde bu kadar titizlikle durursak 
Türkiyenin 4 ncü şehri olan Adana'da ki, imar 
pilânma göre 300 den fezla yolu vardır, bunun 
maalesef 60 tanesini bile yapamamışken bunu 
teklif edildiği şekilde kabul edecek olursak ev
lâtlarımız yol yüzü görmez. Maddedeki miktar 
dahi azdır. Yalnız burada komisyonun bir hata-
eığı var, af buyursunlar, parke sökülüpte yerine 
daha âlâ cinsten yol yapılırsa (tâbirini), eğer 
komisyon müsaade buyurursa, kaldıralım ve 
şose veya kaldırım diyelim. Bu takdirde zanne
derim Cenap Aksu arkadaşımız da bizimle be
raber olur. Çünkü şose yapıldığı zaman katiyen 
belediyeler para alamazlar. Halbuki şoseler bil
hassa sıcak muhitlerde (Cenup bölgelerde) ö-
mürleri üç seneliktir. Bunları asfaltlamak veya 
betonlamak için behemehal sökmek, yeniden 
tesviye etmek ve hattâ tamamen kaldırıp, bir 
tarafa atmak lâzım gelir. 
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Şoseden belediyeler para alamaz. Çünnkü 

Danıştayın kararı vardır. Yalnız ham, olursa 
ozaman para {ılınabilir. Bu bakımdan şoseler, 
arnavut kaldırımı, ki bunlar hakikaten modern 
dünyada geri bir yol sistemidir, belediyelerimi
zin lamdan t amam iyi e sarfı nazar etmeleri ge
rektir ve etmektedirler. Bu itibarla tâbirler de
ğişecek olursa, yani parke gibi daha yeni 
bir şekil yerine şose veya, kaldırım tâbirini Ko
misyon kabul ederse (Kabul sesleri) bu şekil de 
hem Cenap Aksu arkadaşımızı tatmin eder ve 
hem de belediyelerin maalesef ihtiyaçlarının f/r 
20 veya 25 ine tekabül edecek naçiz bir yardımla 
yolların daha iyi, yapılmasına imkân veririz. 
Yüksek Meclisin belediyelere bu hamlenin ya
pılmasına imkân vereceğine inanarak kürsüden 
iniyorum. 

CENAP AKSU (Kocaeli) —• Sayın arkada
şım hakkımda belediye gelirlerini (baltalar) gi 
gi bir tâbir kullanmamış olsaydı kürsüye1 gel-
nıiyecektim. Benim şiarını realist olmaktır. Ne 
beldenin ve belediyenin tek taraflısı değilim. 
Halkın mükellefiyeti ile beldenin hizmetini karşı 
karşıya getirip hangisi daha ehemmiyetli ise 
bunun üzerinde yürümeyi hedef tuttuğum için 
huzurunuzda söz alınış bulunuyorum. 

Arkadaşım bana bir noktada iltihak buyur
dular, dediler ki: Parkeyi kaldırıp asfalt, beton 
yapmak. Doğru değildir. Penim üzerinde dur
mak istediğim şey şudur. Bir belediye ilk defa 
yaptığı bir işten dolayı karşılığını halktan bu 
kanunun esası dahilinde almaktadır. İkinci ü-
çüncü tâdilde hattâ her onarımda. Bu kamın 
halka bir mükellefiyet tahmil etmek yetkisini 
belediyelere vermektedir. Kasım Enver arkada
şım alttaki maddeyi iyice okumadılar. Aşağıdaki 
madde onarılan her hangi bir yol için halkı 3/1, 
4/1 nispetinde bir mükellefiyete tâbi tutmakta
dır. Kendileri çok iyi bilirler. Belediye reisliği 
yaptılar. En mütekâmil yol olan parkeler dahi 
senede bir kaldırılıp tamir edilmek mecburiye
tinde kalınmıştır. Böyle olunca her esaslı tamir
de, (kaldırımın tamiri, kaldırımlar sökülür ye
niden yapılır zaten), Yeniden kaldırıp yeniden 
koyar. Bu takdirde de halka mükellefiyet tah
mil eder. Biz burada bir kanun yaparken halkın 
siai maliyesini de düşünmek mecburiyetindeyiz, 
ileriyi düşünmek zorundayız, Büyük Millet Mec
lisinden böyle tezatlarla, dolu bir kanun çıkına 
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sini bendeniz muvafık bulmam. Mamafih takdir 
Yüksek Meclisindir. Ne isterse o olur. 

SALİM AI/1TĞ (Erzurum) — Maalesef ar
kadaşımız Cenap Aksu'nun noktai nazarları
na iştirak edemiyeceğim. Bu maddei kanuniye 
ile belediyelerimiz iş görür bir hale gelmekte
dir. Bugün belediyelerimizin yollarının durumu
nu göz önünde bulundurarak kademe kademe 
tadadi bir şekilde konan hükümler çok esaslı 
bir şekildedir. Bunlar üzerinde birer birer du
racağım. Noktai nazarımı kısaca arzedeyim. 
Eskiden mevcut olup ta yüzde kırk nispetinde 
veya fazla bir şekilde genişletilen veya bakım
sız bulunan veya hiç yolu bulunmıyan belediye
ler bunları yapacaktır. Bir belediye tasavvur 
edelim ki, yolu yoktur. Evvelâ kaldırım yapa
caktır. Diğer bir belediye tasavvur edelim ki, 

kaldırımı vardır, parke yapacaktır. Parkesi var
sa, bunu asfalta veya betona çevirecektir. Bun
lar birbiri üzerine mükellefe tahmil edilecek 
yükler değildir. İler belediye kendi durumuna 
ve içinde bulunduğu şartlar ve yollarının şek
line göre karar alacaktır. Bu şu demek değil
dir ki, ben belediye reisliği yaparken bugün 
yaptığım parkeyi beni istilılâf edecek arkadaş 
gelecek sene derhal asfalta çevirecek.. M aksal 
belediyelerimiz için hakikaten bir hareket ser
bestisi vermektir. Sonra vazedeceğimiz mükel
lefiyet de ağır değildir, üçte bir nispetindedir. 
Sonra tamir ve onarma işini de yine mükellef
lere tevzi ettiğimiz takdirde kendi evinin, ma
ğazasının, apartımamnın önünden geçen cadde
nin esaslı surette tamirini canı gönülden istiyen 
mükellef elbette bunun masrafına seve seve iş
tirak edecektir. Tadadi hükümler yerindedir. 
Bilhassa tatbikatta çalışmış bir arkadaşınız sı-
fatiyle söylüyorum ; bu hüküm belediyelere çok 
kolaylık verecektir. Kabul edilmesi mütalâasm-
dayım. 

ABtDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
arkadaşlar; beldelerimizin imarını canı gö
nülden arzu ederiz.. Fakat bu imarlar halkın in-
citmiyeceği ve halkın ödeyebileceği bir kabili
yette olmalıdır. 

Bu gelen tasarı ile yolların, lâğımjarın, sula
rın yeniden yapılması halinde masrafının fy'AO 
u itibariyle halk versin. Evet. Bunda hepimiz 
mutabıkız. Fakat demin de bir nebze arzet-
tiğim gibi, tamir gibi, ıslah gibi çok şümullü tâ

birlerle, umumi tamirleri, esaslı tamirleri halka 
yükletmek ağır olur, doğru olmaz. Halkm ikide 
bir kapısını vurup kaldıranı değiştirdim ver 
para, parkeyi değiştirdim ver para, yolunu geniş
lettim ver para, sekiz metreden on metreye çı-
karttmı ver para bu, çok ağır olur, halka bezgin
lik verir, su yolu yapılacak, su ıslah edilecek, ço
ğaltılacak ve para, su yolu düzelLilecek ver para 
bunlar doğru bir yol değildir. Eğer Yüksek Mec
lis tasvip buyurursa, yeniden yapılacak olan as-
ialt, lâğım, su yolu vesaireyi kabul etmek şar-
tiyle bu maddenin esaslı şekilde ıslah edilmesinin 
nazarı dikkate alınması için maddenin komisyona 
iadesi hakkında bir önerge takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. Yalnız arzettiğim gibi yeni
den yapılacak işleri kabul edelim, diğer tamir 
vesaireyi kaldıralım. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar 

maddenin, tasarının metnini okursak Cenap Aksu 
arkadaşımıza hak vermemek elimizden gelmez. 

Filvaki kasabalarımızda ve şehirlerimizde yoi-
larunız kaldırımsızdır, bozuktur. Bu kaldırmışız 
yolların inşasına, esasen mevcut olan hükümle 
halkımız, iki taraftaki bina sahipleri % 50 işti
rakle mükelleftirler. Fakat tasarı bunu tecavüz 
ediyir, diyor ki: Bir kaldırımı parkeye çevirsem, 
bir parkeyi asfalta çevirsem, bir asfaltı betona 
çevirsem, taraflar bu masrafların % 30 una işti
rak edeceklerdir. 

Tasarı bu kadarla da kalmıyor. Mevcut olan 
bir yolu bozuktur diye onarırsam, onarma mas
raflarının da % 30 na iştirak ettiriyor. 

(Dörtte bir sesleri) Evet dörtte birine işti
rak ettiriyor. 

Şurada bir mukayese yapalım arkadaşlar. 
100 metre uzunluğunda bir yolun kaldırım

dan parkeye, parkeden asfalta, veya asfalttan 
betona çevrildiğini düşünelim- İstanbul'da mese
lâ aynı yol Şişli'de çevrilir; aynı yol Aksaray'da 
yahut Karagümrük'de çevrilir 100 metre yolun 
çevirme masrafı meselâ takribi bir hesaba göre 
50 bin lira olsa, taraflardaki gayrimenkul sahip
leri bu 50 bin liranın % 30 na iştirak edecektir. 
15 bin lira vermekle mükellef olacaklardır. 
Şişli'de oturan da bunu verecektir, Aksaray'da, 
Karagümrük'de oturan da bunu verecektir, nere
de kaldı buradaki adalet! (Öyle birşey yok 
sesleri). Müsaade ediniz öyledir. Şişli'deki bir 
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yolu parkeye çeviriyorsunuz, yolun iki tarafında
ki gayrimenkul sahiplerini masrafın % 30 u ile 

mükellef kılıyoruz. Ayni yolu Aksaray ?da veya Ka-
ragümrük'de çevirecek olursanız yine j % 30 di
yorsunuz. Niçin yok diyorsunuz arkadaşlar, eğer 
yoksa istisna etliniz. Çünki bilhassa şehirlerde 
oturan mustarip yoksul halka daima tekerrür ede
cek olan birşeydir ve büyük bir külfet tahmil 
etmiş olacağız. 

Halle buna İcatlanamaz. Filvaki yeni bir yol 
yapılıyorsa o yolun kaldırım masrafına iştirak et
sin, yoksa ıslahı, tamiri, asfalttan betona, beton
dan asfalta çevirme masrafları belediyenin daimî 
masraflarıdır. Bunu diğer vergilerle karşüaması 
lâzmıgelir. 

Belediyenin daimî masraflarında dır. Diğer 
vergilerle karşılanması lâzımgelen noktalardır. 
Denilebilir ki arkadaşlar, ayni yolu, deminki 
misalimi ele alayım, meselâ Beyoğlu, Taksim ve
ya Maçka'da, şişli'de yaptığımız zaman yol et
rafındaki mükellefler bu % 30 u ödiyebiieeekleri 
için onların yolları yapılacak, diğer yerler ka
lacak. Bu misalimizi Ankara'ya da teşmil edebi
liriz. Meselâ Ankara'da Yenişehir'de yapılacak, 
Cebeci'de, Dağ mahallesinde oturan halkın bu 
masrafları ödemeye kabiliyetleri olmadığı için 
belediye Meclisi bunların yolunu yapmaktan vaz
geçecek. Ben tamamen sayın Cenap Aksu arka
daşıma iştirak ediyorum. Takdir Yüksek Mecli
sindir. 

KASİM EKEL (Konya) — Muhterem arka
daşlar, Yüksek Meclisin mükellef vatandaşları 
vergi mevzuunda korumak bakımından ne ka
dar hassas olduğunu görmekteyiz. Nitekim bu 
kanun tasarısının konuşulması vesilesiyle bu 
duygunun yeni bir tezahürüne şahit olduk. 

Sayın arkadaşlar j bilindiği gibi bu tasarı be
lediyelerin mâi'uz bulundukları müşkülleri ve 
imkânsızlıkları önlemek ve bu müesseselerin 
âmme hikmetlerini karşılayacak bir duruma gel
melerini sağlamak hedefini gütmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımızdan bir kısmı sade
ce mükellefiyet kısmım ele almakta işi bir ta
raflı olarak tetkik buyurmaktadırlar. 

Halbuki belediyelerce yapılması ve başarıl
ması beklenen her iş yardıma ve millî imkânlara 
dayanmakta olduğuna şüphe yoktur. Bu bakım
dan Cenap Aksu arkadaşımın mütalâalarına iş
tirak edememekteyim. Yapılacak yol ve şose
ler ve bu yollar parke veya asfalta inkilâp etti-
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ği takdirde pek tabii olarak bunun icabettir--
d iği masraflardan bir kısmı mükellefe intikal 
edecektir. Bu yola gidilmediği takdirde mem
leketimizde vatandaşların beklediği âmme hiz
metlerini karşılamaya imkân yoktur. Eski ka
nunda kaldırım inşa masraflarının % 50 si mü
kellefe ait ilçen bu tasarıda nispet daha ziyade 
azaltılmıştır. 

Sayın arkadaşlar, bu madde ve bu madde
yi takip eden maddelerde Komisyonun derpiş 
ettiği ve belediyelere imkân sağlıyan gelirleri 
baltalayacak şekilde tasarıya bir veçhe verdiği
miz takdirde ilk sırada memleketin sıhhi ve 
medeni ihtiyaçlarının bir an evvel gelişmesini 
haklı olarak bekleyen vatandaşlarımızın itiraz
la riyle karşı karşıya kalacağız. 

Haklı olarak mükellef vatandaşlara fazla 
yük teşkil edecek mahiyet arzeden tekâliften 
kaçınmakla beraber bir taraftan da memleketin 
imarı ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap ve
recek ölçüde belediyelere hamle yapmak imkâ
nım vermek zorundayız. 

KASİM. ENER (Seyhan) Af buyurun sa
yın arkadaşlarım; ben kısa mâruzâtta bulunaca
ğım. Sayın arkadaşım beni cevap vermeye mec
bur etti. 

Vatandaşların hakikaten malî vaziyetleri, 
bilhassa son zamanlardaki sıkıntılı durumu göz-
önünde tutulursa yeni külfetler yüklemek cid
den düşünülecek bir mesele olur. Ancak yine 
Yapı, Yollar Kanununa göre, Vehbi Sandal 
arkadaşım daha iyi bilirler, arsalar için, yol 
resmi alınmazdı. Bu tasarı ile arsalardan da 
alınacağına göre maalesef şehirlerimizin bilhas
sa yem imar plânlarının ihtiva ettiği kısımları
nın yarısından fazlasının boş olmasından 3/1 
nispeti hakikatte" eskisine nazaran % 50 den 
aşağı düşmektedir. Bundan dolayı vatandaşa 
tahmil değil tahfif yapılıyor. Bu bakımdan 
Vehbi Sandal arkadaşımın endişesi varit ola
maz. Ancak Encümenin kabul ettiği şekilde ter
tip yanlışlığı, vardır, eğer benim anlayışım ye
rinde ise, arkadaşların da endişeye düşmemesi 
için (Vatandaşların fazla bir yük tahmil edil
memesi bakımından) bunun tashihini rica ederim. 
Biraz evvel de arzettiğim gibi parke -tâbiri kal
kacaktır. 

İkinci nokta da aşağıda bîr tâbir vardır, 
Sökülüp yeniden parkesi konacak yol demek 
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yeni yol yapılacak demektir. (Tamirdir sesleri). 
müsaade buyurun, Cenap Aksu arkadaşım bele
diye reisliği yapmamıştır amma, belediye ile 
ilgilidir, benden daha iyi bilirler; parkeyi 
kaldırmak demek, ya parke bozuktur, yeni par
ke getirip konacaktır, veyahut o parkeyi yeni 
bir yol yapacak şekilde düzeltecek tesviye ede
cek ve küçük parkeler haline koyacaktır. Benim 
anladığım gibi, yeni parke konacaksa bu doğru
dan doğruya yolun yenilenmesidir, yeni bir 
yoldur, doğrudur. Aksi halde Cenap Aksu'ya 
hakveriyorum ve diğer arkadaşlara ben de ilti
hak ediyorum. 

MUZAFFER AKALTN (Kastamonu) Sa
yın arkadaşlar, bu mevzunun incelenmemiş, ay
dınlanmamış tarafı kalmadı. Sadece Vehbi San
dal arkadaşımızın temas ettiği ve cevapsız kalan 
Kasım Ener arkadaşımızın temas etmediği bir 
noktayı açıklamak zaruretini duyduğum için 
yine sizi tasdi ediyorum. 

Sayın arkadaşımız buyurdular ki, fakir ma
halleler bu üçte bir nispete iştirak edemiyeeek-
ler ve belediyeler de bu gibi sokakların tamir 
ve inşa işlerine girişemiyeceklerdiv. Yine zen
ginlerin oturdukları sokaklar yapılacaktır. 

Arkadaşlar, vaziyet böyle değildir. Maddeyi 
iyi okumuş olsalardı vaziyetin böyle olmadığını 
anlıyaeaklardı. Onun için müsaadenizle sayın 
arkadaşımızın temas buyurdukları noktayı tav
zih edeyim. 

Evvelâ üçte bir sistemi üzerinde ve fakir 
semtin ödeme kabiliyetleri hususu uda itina ile 
duruldu. Bu ödeme kabiliyetinin aşılmaması 
için en isabetli kayıtlar bulunup maddeye ko
nulmasına ehemmiyet verildi. Arzedeyim: 

Bu kayıtlardan birisi şudur: Yolun inşası 
için ne kadar çok para harcanırca harcansın, 
üçte bir ne kadar yüksek bir para tutarsa tut
sun, o sokakta oturan halka tahmil edilecek olan 
masraf o sokağın üzerinde bulunan gayrimen
kul kıymetlerinin yüzde üçünü geçmiyecektir. 
Bu bir. 

İkincisi, yine bu % 3 ü geçmemek haddi için
de, % 3 çerçevesi içinde... 

CENAP AKSU (Kocaeli) — <)h 3 otuz olu
yor, bu rakamı nasıl buluyorsunuz? 

MUZAFFER AKALİN (Devamla) — Sözle
rime cevap vereeekseniz, kürsüye gelip söyler
siniz. Benim sözümü kesip de mülâhazalarınım 

insicamını bozmamanızı rica ederim. 
Söylediğim maddenin izahı sadedindedir, 

başka bir şey söylemiyorum. Bu % 3 ü geçme
mek kaydı içinde hesaplanacak olan iştirak pa
yı da beş taksitte alınacaktır. Maddenin koy
duğu 3 neü bir teminat da ödeme kabiliyetinin 
nazara alınmış olmasıdır, her senenin taksiti de 
safi iradın % 10 mı geçmiyecektir, safi iradın 
% 10 nu geçerse, geçen kısım için taksit sayıla
rı artırılacaktır. 

(Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, % 33, yani üç
te bir iştirak payını ödememiş diye, fakir halk 
veremiyor diye mahallelerdeki yolların yapılma
ması gayri varittir. Kıymetin üçü ve iradın 
% 10 u ile bu iştirak payları hakikatte üçte 
birden çok aşağıya düşebilir. Binaenaleyh bu 
sokaklar yapılabilir arkadşlar. 

BAŞKAN — Ham di Yalman. 
HAMDI YALMAN (Ordu) — Arkadaşlar; 

Ankara'da bir İnönü Bulvarı vardır. Atatürk 
Bulvarından Dörtyol'da ayni ir, Halkevi'nm. ö-
nünden, Samanpazarı'ndan geçer, Cebeci'ye ka
dar gider. 

1947 senesinin sonlarına doğru bu asfalt yo
lun her ilü tarafını Belediye beton pilâkalarla 
yaya kaldırımı olarak yaptırdı, baştan başa. Ve 
zannediyorum ki bir iki kilomelrelik bir kısım
dır, Samanpazarı'na kadar da çıktı. 

1947 yılının aralık ayında bunu bitirdi. 1948 
senesinin Ocak ayı nihayetinde; yahu biz ne 
yapmışız, düşünmeden iş yapmışız, meğerse bu
radan su boruları geçecekmiş, bunu unutmuşuz, 
diye o yaya kaldırımlarını baştan başa söküp 
su yollarını geçirdi ve tekrar yaptı. 

Şimdi benim evimin önünden yaya kaldırı
mı geçirdi diye bu paraya ben de iştirak e^e-
cekmiyim ve bunun mesuliyeti yokmudur? 

Belediye kaldırımları yaptırıyor. Su İsteri
de Belediye'ye ait bir müessesedir. Kaldırımla
rı yaptırmazdan evvel su borularını geçirmesi 
ondan sonra kaldırımı saptırması doğru değil
imdir? Bunun kontrolü yokmudur? B-unların 
mesulle'ri yokmudur? (O ayrı dâva sesleri) ay
rı dâva amma beledîy<dere yardım edeceğiz, 
mükellefiz, fakat belediyelerin israfının önüne 
kim geçecek? Her iki'senede bir kere şunu şu
na bunu buna tahvil edeceğiz derse, halk buna 
nasıl para yetiştirecektir.. 

KOMİSYON ADİNA AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Efendim; Haaıdi Yalman arkadaşı-
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m m buyurduk la r ı n o k t a ; temamile A n k a r a Be
lediye Meclisi ile Belediye lieisi a ras ında olan 
bir keyfiyet t i r . Buyurduk la r ı noktayı Belediye 
Meclisi mevzuu bahseder, reisi ınuahaze eder, 
isterse Belediye Reisini düşürür , mesul de ede
bilir. Diğer t a ra f t an bu pilâka ile döşenmiş o-
lan yaya kaldı r ımlar ın ın zaten şekli o vak i t a-
meliyeler içindir, al t ında yapılacak işler için 
kolaylık olmak üzere konulmuş şeklidir. Bunla
rın hiç biri mükellefiyete esas teşkil etmez. Şim
di A fıkrasını , geçen müzakerelere göre şöyle 
arz ediyorum. 

A f ıkras ından it ibaren dördüncü sa t ı rda 
' ' yapı lmas ı veya kaldırım, veya şose gibi daha 
geri bir şekli söküp daha mütekâmi l sayılan 
parke, beton veya asfalta çevrilmesi için. . ." 0 -
lacak. Yani yapılması veya kaldır ım kelimesin
den sonra veya şose olacak ve' beton kelimesin
den önce oraya bir pa rke ilâve edilecek. Yani 
beşinci sa t ı ra parke kelimesi ilâve edilecek. 

Diğer kısma gel ince; bu tamirat ı esasiyeye 
gel ince; bü tün Naf ia 'ca ve mühendis ler 'ce ma
lûm ve çerçevesi belli olan bir ter imdir . Bu ta
miratı mütemadiye , t ami ra t ı esasiye neye der
ler? Bu, Malûmdur . Kaldık i maddede tamira t ı 
esasiyenin şekli de tarif edilmektedir. 

BAŞKAN" — Başka söz istiyen yoktur. Öner
geleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi 1.3 ncü maddedeki : 

Kaldırım, parke, asfalt ve su yolları müceddeden 
yapıldığı takdirde mükellefe iştirak masrafının 
tahmili ve bunlar ın âdi ve esaslı tamirler inde 
iştirak masrafı a l ınmaz: 

Hükmüne göre bu maddenin tedvini için en
cümene geri çevrilmesini dilerim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

13 ncü maddenin : 

A) Belediyelerce yeniden açılan, veya eski
den mevcut olup da % 40 nispetinde veya daha 
fazla genişletilen veya eskiden mevcut olduğu 
halde kaldırmışız ve bakımsız bu lunan yolların 
kaldırım, parke döşenmesi veya beton ve asfalt 
yapılması için harcanan paranın 1/3 ü iki tara
fında bu lunan yapı ve arsa sahiplerinden alınır 

şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Ueııap Aksu 

U U N A P AKSU (Kocaeli) - - Komisyonla 
birleşeceğimiz noktalar olur diye mâruzâtta bu
lunacağım. 

h]fendim, parke tâbirini kaldırdılar , buna ben
deniz de iştirak ediyorum. Ancak (gibi) tabirini 
kaldıralım. Müsaade1 buyurursanız bunda da mu
tabıkız. (Olsun sesleri) Burada (esaslı bir yolda, 
onarma) tâbiri kullanılıyor. Esaslı yolda, esaslı 
tamirat, vukubulmalıdır. Havagazı geçmiş, bil
mem ne. Esaslı bir yolda tamira t olacaktır, ikin
cisi tamira t esaslı olacaktır. 

UAUİB PUKUU (Tokad) Var, tamir esas 
lı olacak. 

UUNAP AKSI! (Devamla) Burada yok; 
esaslı bir .yolun onarılması, deniyor. 

I ÎAI/İB P K K E L (Tokad) - Maksatta ayrıl
mıyoruz gibi geliyor. 

OUNAP AKSU (Devamla) Burada 1/4 
çoktur, l/N teklif ediyorum. Hükümet in teklifi 
de böyledir. Müsaade ederseniz okuyayım : Yol, 
lâğım ve su yollarının eski seklinden daha müte
kâmil vasıta yeniden yapılması halinde veya esas
lı tamirlerde (bir sokak boyunca yol döşemeleri
nin tamamen sökülüp yeniden döşenmesi gibi) 
masrafın l / S ri ve genişletmelerde 1/4 ri alınır. 

Bakınız burada daha sar iht i r . Kasım E n e r 
arkadaşınım teklifine daha mutabıkt ır . Binaen
aleyh 1/8 olarak kabulünü rica ediyorum. 

B A Ş K A N Komisyon hangi noktalarda 
mutabıktır? Bunu anlıyalnn. 

A K İ F PYÎDOfîAN (Kars) Mutabık de 

OKNAP AKSU (Kocaeli) - - Bendeniz bura
dan arzedeyim; bir (gibi) tâbirine muarızım, iki; 
«esaslı tamiratın yapılması» halinde kelimeleri
nin kaldırılmasını istiyorum, üç: bunlar ın 1/8 e 
tenzilinî istiyorum. Bu tekliflerimde musirrim. 

B A Ş K A N - Komisyon ne diyor? 

A K l F E Y İ D O 0 A N (Kars) « (Ubb yerine 
«halinde» kelimesini koyarız. 

BAŞKAN -•- Birinci kısımda arkadaşımızın 
| arzusu hâsıl oldu. 
! UKNAP AKSU (Kocaeli) - - Muvafık. 
i BAŞKAN Diğer isteklerinizi de şöyle hu-
i lâsa edelim, esaslı tamirat tan maksat, mevcut 
i bir yolun yapılmasıdır . 
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CENAP AKSU (Kocaeli) — Esaslı bir yolun 

yapılması başka onarılması başka bir şeydir. 
BAŞKAN — Oradaki yoldan maksat a mı 

yoldur diyorlar. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYfOOÖAN 

(Kars) — "Esaslı bir şekilde" olacaktır. 
BAŞKAN — Ana yol değildir, "esaslı şekil

d e " olacaktır. 
Şimdi "sekizde b i r" kalıyor. Bu kısım öner

gelerinde var mı? (Yok sesleri) O halde sizin 
önergenizin mevzuu kalmadı. Çünkü önergeniz
de "sekizde b i r " teklifiniz yoktur. O hususta
ki teklifiniz şifahidir. 

Şimdi Abidin Potuoğlırnun teklifi, yolların 
hamdan yapılmasında masrafa iştirak, onarı
mında ademi iştiraktir. Onarımında hiçbir işti
rak kabul etmiyorlar. Bunun için de maddenin 
encümene geri verilmesini istiyorlar. 

(Abidin Potuoğlu'ımn önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Müceddeden yapıldığı takdir
de masrafa iştirak, onarma yapıldığı takdirde 
ademi iştirak prensipi üzerinde tanzimi için 
maddenin komisyona iadesini teklif ediyorlar. 
Önergeyi dikkate alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Almıyanlar... Önerge reddolunmuştur. 
Madde tashihleriyle beraber oyunuza sunula
caktır. 

SIRRI İÇÜZ (Yozgad) — Arkadaşlar; bu 
maddenin (A) fıkrasının son satırında eğer bir 
binanın iki tarafından yol geçerse birisi ad on 
tam diğerinden nısıf almıyor diyor. Fakat bir 
bina köşe başındadır. Önden ve iki yandan cad
de geçiyor. Bu takdirde önden bütün ve iki 
yandan da nısıf ki dört buçuk nispetinde alına
caktır. 

BAŞKAN — Affedersiniz, takip edemediler, 
tekrar ediniz. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Peki efendim, 
şimdi maddenin (A) bendinin son fıkrasında; 
iki tarafından yol geçen bir binadan bir taraf 
için tam alınır, diğer taraf için nısıf alınır, di
yor. Maddenin yukarısında bu nispet, üçte bir 
olarak tesbit edildiğine göre, yarım alınır de
mekle üçte birin yarısı alınacak demektir. 
Bir caddeden tam olarak ve diğerinden nısfı 
alınacağına göre bu nispet 4,5 a çıkmış oluyor. 
Halbuki birisinden tam alınması yerindedir, fa
kat diğer caddeye tesadüfen düşmüştür, bina
enaleyh bu şekliyle bir adaletsizlik husule gel-
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• mis bulunuyor. Bendenizce fıkradaki " y a r ı m " 

tâbirinin kalkması ve " tam alınır" tabirinin 
< kalması lâzımdır. 
| KOMİSYON ADINA MUZAFFER AKA-
j J J I N (Kastamonu) — Efendim, sayın aıkadaşı-
I mız zannediyorum ki,, maddeyi yanlış anlam ış-
| 1ar. 
| «Tam alınır», iştirak payı tam alınır, mâna-
j smdadır. Tamir masrafı tam alınır mânasında 

değildir. Binaenaleyh bu, üçte bir alınır demek-
I tir, üçte üç alınır demek değildir. 
I Bir binanın, yahut irat getiren bir arsanın 
! bulunduğu ana yol içindir. O arsa veya bina

nın yanından başka yol geçiyorsa, oradan da 
tam iştirak payı, yani bir alınmasını Komisyon 
uygun görmedi. Zannediyorum ki, itiraz eden 
arkadaşlarımız bundan bütün masrafın alınaca
ğı manasını çıkarmışlar, öteki yoldan da yarısı 
alınacak, yani 4,5 alınacak; maksat bu değildir. 

| SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Reis Bey maksat 
j anlaşılmıştır, takririmi geri alıyorum. 
j BAŞKAN — Komisyon namına izahat ver-
I diler. Önergenizi geri alıyorsunuz. 

Madde düzeldi mi efendim? (Düzelttik ses
leri). 

Maddenin muaddel şeklini okutuyorum. 
I 

j Bölüm : III 
i Harcamalara iştirak payı 

; Yol, lâğım ve su tesislerinin masraflarına işti-
| rak payı 
! MADDE 13. — 

A) Belediyelerce yeniden -açılan veya es-
! kiden mevcut olup ta % 40 nispetinde veya 
i daha fazla genişletilen veya eskiden mevcut ol-
| duğu halde kaldırmışız ve bakımsız bulunan 

yolların kaldırım, parke döşenmesi veya beton 
veya asfalt yapılması veya kaldırım veya şose 
halinde daha geri bir şekil sökülüp daha müte
kâmil sayılan parke, beton veya asfalta çev
rilmesi için harcanan paranın üçte biri; mevcut 
kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden dö
şenmesi, beton veya asfaltların esaslı bir şekil
de onarılması halinde yapılan masrafın dörtte 
biri iki tarafında bulunan yapı ve arsa sahiple
rinden alınır. 

Yaya kaldırımları da dâhil olduğu halde yol-
\ ların şehirlerde (15) ve kasabalarda (12) metre-
| den fazla genişliklerine düşen masraflar ta

mamen belediyeye aittir. 
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İki ve daha fazla yol kenarında bulanan ya

pı ve arsalardan inşa payı o yapı ve arsa için 
ası] olan yoldan tam ve diğer yollar için yarım 
olarak alınır. 

B) Belediyelerce lâğımların yeniden yapıl
ması veya sıhhî ve fennî şartlara uygun olarak 
ıslah edilmesi halinde, iki buçuk metre derin
liğine kadar gömülecek en çok 30 santimetre 
çapındaki boru ve kanalın yapılması için har
canan paranın üçte biri yolun kenarında bulu
nan yapı ve arsa sahiplerinden alınır. Bu had-
]erden fazlasının masrafları yalnız belediyece 
ödenir. 

Bir yapı veya arsa birden fazla yolun kena
rında bulunuyorsa hangi yoldaki lâğıma bağ
lanmış ise yalnız o yoldaki kısmın masrafına iş
tirak eder. 

C) Şehir ve kasabalara getirilecek içme su
ları tesisleriyle tevsi ve ıslahına ait inşa masraf
larının üçte biri o belde veya belediye şubeleri 
içindeki (Suyun isale ve tevzi edildiği saha için
deki) yapı ve arsaların sahiplerinden alınır. 

Bir yapı veya arsa birden, fazla yol kena
rında bulunursa yalnız suya bağlandığı yol üze
rindeki uzunluğuna göre iştirak nispeti hesap
lanır. v 

D) İştirak payları yapı ve arsaların kıy
metleri ve yol üzerindeki uzunlukları eşit halde 
hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak payları 
yapılarda kıymetinin % 3 ünü ve arsalarda % 
6 sıııı geçemez. 

E) İştirak payları, bu inşa ve tesislerin 
tamamlanmalarından sonra beş yılda ve beş eşit 
taksitte, Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
olunur. Taksitlerin zamanı belediye meclisle
rince kararlaştırılır. 

Ancak yıllık taksit tutarını yapılarda yıllık 
safi iradının % 10 unu ve arsalarda kıymetin 
% 2 sini geçemez. Geçtiği takdirde bu hadleri 
aşmamak üzere tahsil müddeti ve taksit mikta
rı ona göre artırılır. 

P) Halkın iştirak edeceği masraflar bele
diye bütçesinden belediye gelirleriyle veya is
tikrazlarla elde edilen paralardan yapılacak 
masraflardır. Hükümetin, özel İdarelerin veya 
hajkm yapacağı yardımlarla yapılacak masraf
lar tevzie tâbi tutulmaz. 

G) ibadet yerleri hariç olmak üzere her 
çeşit resmî gayrimenkuUer bu masraflara, bu 
madde hükmüne göre iştirak ederler. 
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' BAŞKAN - Bu şekilde maddeyi yüksek 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde bu suretle ve bu tadille kabul 
edilmiştir. 

Harta ve imar puanları masraflarına iştirak 
payı 

MADDE 14. — Belediyelerin harta ve imar 
plânlarının düzenlenmesi için yapılacak mas
raflar beldelerin harta ve imar plânı sınırı için
deki yapıların ve arsaların kıymetleri nispetin
de belediye meclislerince tevzi edilip kararlaştı
rılacak taksitlerle sahiplerinden alınır. Satıştan 
doğan ferağ halinde borcun geri kalanı satan
dan bir defada alınır. İmar plânlarının kısım, 
kısım yapılması halinde bu çeşit plânların mas
rafları yalnız o kısımdaki gayrimenkul sahip
lerine dağıtılır. 

Bu resmin tahakkuk ve tahsili için harta ve 
i in ar plânlarının yetkili makamlarca tasdik edil
mek suretiyle tamamlanmış olması gereklidir. 

ibadet yerleri müstesna her çeşit resmî gay-
! t i menkuller bu iştirak payına tâbidir. 
î BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Yangından korunma masraflarına Sigorta kum
panyalarının iştirak payı 

MADDE 15. - Yangın söndürme vasıtaları
nı tamamlamak ve idame etmek üzere belediye-

I ler kendi sınırları içinde muamele yapan yan
gın sigorta kumpanyaları ile sözleşme yaparak 
yangın söndürme vasıtalarının masrafına bu 
kumpanyaları iştirak ettirmeye yetkilidirler. 

Sözleşme yapmaya yanaşmıyan kumpanya
lardan aldıkları prim nispetinde bu primin 
% 10 unu geçmemek üzere belediye meclislerin
ce düzenlenip Belediye Kanununun 71 nei mad
desine göre onaylanacak tarife gereğince Be
lediye Vergi ve Resimleri gibi iştirak payı tahsil 
olunur. 

Yukarıki fıkralara göre itfaiye karşılığı alı
nacak belediye payları hiç bir suretle müşteriye 
intikal ettirilemez 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALlB 
PEKEL (Tokad) ~ Burada sigortalardan alı
nacak ücretlerden bahsolunuyor. Halbuki sigor-

1 taların yaptıkları mukavelelere göre, aldıkları-
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nm yarısını reasüransa devretmeye mecburdur
lar. Bu vaziyette sigortalardan alıp reasürans
tan almamak doğru bir şey olmaz. Bu itibarla 
maddenin «Sigorta ve mükerrer sigorta şirket
lerinin» olması lâzımdır. 

BAŞKAN - - Komisyon adına teklif ediyor
lar. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, 15 nci maddede kabul edilen 
esas, birçok memleketlerde kabul edilen kaide
ler meyanmdadır. Yangın tehlikesine mâruz 
kalan ve bu tehlikenin tahakkukunda zarar gö
ren sigorta şirketlerinin her halde yangın sön
dürme aletlerinin temini ve teşkilâtının istil
zam ettiği masraflara iştirak etmeleri bir emri 
tabiîdir. Maddeye göre iki ihtimal derpiş edil
miştir. 

Mukavele yani sözleşme yapmaya yanaşan 
şirket belediye ile tartışma yapacak ve şirketin 
vereceği masraf miktarı aralarında tesbit edi
lecektir. Sözleşmeden çıkan mâna şudur: Bir
de mukavele yapmaya yanaşmıyan şirket olur
sa belediye re'sen %10 na kadar bir masraf ala
cak ve İni masraf da sigortalıya intikal ettiril
in iyecektir. Şimdi belediye ile mukavele yapma
ya yanaşan bir şirket tasavvur edin. Yalnız iş
tirak masrafı miktarı hakkında belediye ile şir
ket arasında bir ihtilâf olursa ve hakikaten 
şirket o masrafı verecek bir durumda değilse 
o şirket mukavele yapmaya yanaşmıyan bir şir
ket olarak mı tflâkki edilecektir!. 

O A l.İB PEKEL (Tokad) -Tabiî 
SALAMON ADATO (Devamla) - - Hiç de 

tabiî değil. Çünkü mukaveleden bahsedildiği 
zaman, tarafların rızasının lâhik olduğunu ka
bul etmek zarureti vardır. Belediye fazla isterse 
ve şirkette bunu veremiyecekse bu şirkete; mu
kaveleye yanaşmıyan bir şirket nazariyle bak
mak doğru değildir. Muhterem heyetinizce ma
lûm olduğu üzere sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkında bir luumn YM-dır, bu ka-
nuna göre Ticaret Bakanlığı bir sigorta şirketi
nin teşekkülü anından tasfiyesine kadar geçen 
zaman zarfındaki bütün faaliyetini adını adım 
takip eder. Ticaret Bakanlığı sigorta şirketleri
nin yaptığı işlerin hacınma vâkıftır, her sene 
nihayetinde yaptığı kârı görür ve ödediği za
rarlara da muttali olur. Bu itibarla zannederim 
ki, eğer esaslı bir şey yapılmak arzu ediliyorsa, 
mukavele yapmaya yanaşan şirket belediye da

iresinin istediği masrafları verecek bir durum
da değilse o zaman Ticaret Bakanlığı iştirak 
hissesini ve iştirak şartlarını tâyin etmek salâ
hiyetini haiz bulunsun. Evet, sigorta şirketi 
mukavele yapmaya yanaşmazsa müeyyide ola
rak kanunun ikinci fıkrasında derpiş edilen 
% 10 tahsil edilmeli ve tahsil edilen bu % 10 nu 
sigorta şirketi, sigortalıya intikal ettirmemeli 
fakat hüsnüniyet gösteren bir şirket karşısında 
bulunursa belediye o zaman Ticaret Vekâleti
nin noktai nazarını ve Ticaret Vekâletinin 
göstereceği nispet ve şartlar dâhilinde bir an
laşma yapmak imkânını sigorta şirketlerine te
min etmelidir. Veyahut diğer memleketlerde 
terviç edilen bir usul kabul edebiliriz. Meselâ 
Amerika'da bir sigorta şirketi primin %2 sini 
öder. İsviçre 'de de hakeza böyledir. Fransa 'da 
da âzami %2 dir. Hüsnüniyet gösteren bir si
gorta şirketinden %10 talep etmek doğru değil
dir. Çünkü sigorta şirketi yaptığı bir işte 
reasürans için bir prim verir ve elli li
ra mukabilinde kırk lira alır. Reasüran
sa devreder. Şirket bu »devirden dolayı 10 
lira kazanıyor. Fakat bir de bu işi sigorta şir
ketine getiren bir mutavassıt var. Bu mutavas
sıt d-t asgari % 15 - 20 alır. Eğer biı de '/t 10 
vermek mecburiyetinde kalırsa o vakit sigorta 
şirketine çalışmak imkânı verilmemiş olur. Va
kıa sigorta şirketleri kolay kolay tazminat öde
mezler. Fakat onları çalışma imkânsızlığı içeri
sinde bulundurmak da doğru değildir. Bunun 
üzerinde durmamız icabeder, bu hususta bir de 
önerge veriyorum. 

TİCARET BAKANİ CEMİL SAÎD BAlt-
LAS (Gazianteb) — Efendim, Bakanlığıma ta
allûk eden bu sigorta mevzuu üzerinde Heyeti 
Celileyi aydınlatmayı faydalı buluyorum. Bir 
teklifte bulunacak değilim. Komisyonun teklifi 
vardır. Heyeti Celile kendi noktai nazarını 
izah eder. 

Cu'ku kanun teklifiude, hakikaten sigorta 
şirketleri anlaşmaya yanaşmadıkları takdirde 
•% 10 kadar bir prim alınacağı ve bunun da 
müşteriye in'ikas ettirilmiyeceği yazılıdır. Bu 
hususta bana sigorta şirketleri müracaat etti
ler, sermayesi Devlete ait olan reassürans da 
dâhil olduğu halde, sigorta şirketlerinin mua
melâtı doğru mudur, değil midir, bunun üzerin
de duracak değilim, o ayrı bir şeydir. Sonra 
aldığımız malûmat ve mutabık olduğumuz vekil 
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arkadaşımız Bütçe Komisyonundadır. Rakamlar 
şudur: Türkiye'de mevcut sigorta şirketlerinin 
resmî bilanço rakamlarını okuyorum: 

düven Sigorta Şirketinin % 5,56 
Anadolu » » % 3,32 
Ankara » » % 2,66 
İstanbul » •» ' % 3,750 
ittihadı Millî'niıı % 2,573 
Bunlar 9 senelik çalışmaya aittir. 
Prim vaziyetine gelince: 
Doğan Sigorta Şirketinin: 
Halk » » % 3,29 
Umumi kâr vaziyetine gelince • Resmî bi

lançolara göre; 
İstanbul Umumi Sigorta Şirketinin % 3,7 
İttihadı Millî Sigorta Şirketinin % 10 
Halk Sigorta Şirketinin % 8 
Bu da altı senelik kârlarının heyeti rıee-

muasıdır. Kâr vasatisi budur, llarik sigortala
rının hiç biri % 5 i tecavüz etmez, bu, resmî 
istatistiktir. Buna mukabil yangın sigortası yi
ne Avrupa'da mevcut şeye göre İsviçre'de tah
sil priminin % 5 i, Amerika'da % 2, İtalya'da 
°/c 2, İngiltere'de bir milyon isterimden... c/c 32, 
Fransa'da müşteriye inikas etmek üzere % 30 
vaziyetindedir. 

Binaenaleyh; benim mâruzâtım bu sigorta 
şirketlerinin vaziyetlerini ve bu kanunda teklif 
edilen noktai nazarı arzetmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar, sigorta kumpanyalarından belediyenin 
itfaiye teşkilâtının masraflarına bir hisse alın
ması hakkındaki madde eski kanundan buraya 
biraz daha ıslah edilerek nakledilmiştir. 

Bunu tedvin ederken sigorta poliçelerinden 
mevcut olanlardan Komisyonunuz birkaç tanesi
ni getirdi ve onun üzerinde tevakkuf etti ve biz
deki sigorta işlerinin cereyan seyrini de gördü. 

Sayın Bakan arkadaşımın sözlerine karşı ve
receğim bir cevap yoktur. Kârlardan ve bilanço
lardan bahsetti. Ben Komisyon namına kanuni 
vaziyetlerden bahsedeceğim. 

Arkadaşlar, bizde millî sigortaların teşekkülü 
Anadolu Sigorta Şirketi ile başladı, sonra taad
düt etti, tekessür etti. Bugünkü şeraite göre, 
100 bin lira sermaye ile bir sigorta şirketi teşkil 
etmek mümkündür, Ticaret Kanunu hükümleri
ne göre, daha da çoğalır, bu ayrı bir meseledir. 

Fakat Komisyon bu maddeyi tetkik ederken 
eski maddeyi de gözöııüne almak ve sigorta poli
çelerine bir göz atmak ihtiyacı duydu. 

Eski kanunda gördüğümüz hüküm ki, şimdi 
mer'i olan hükümdür, diyor ki; belediyeler itfa
iye karşılığı olarak, yardımı olarak sigorta şir
ketleri ile anlaşarak, sermayelerine göre, şirke
tin sermayesine göre bir anlaşma üzerinden hisse 
ah.'br. Katı un budur, bunun hilâfında başka 
hir hükme, ne sigorta kanunlarında, ne tatbikat 
•nizamnamelerinde veya başka herhangi bir yerde 
tesadüf edilmez. 

Tatbikata, baktık; tatbikatta sigorta poliçeleri, 
doluyor. Meselâ; 10 000 liraya sigorta edilen bir 
malın, sigorta primi 1.00. Bunu vahit olarak arze-
dİyorum. İstanbul Belediyesiyle yaptıkları anlaş
ma, |ırimin % 30 u; bugün tatbik edilen budur. 
İdare masrafı, kimin idare masrafı? Şirketin İda
re masrafı mukabili % şu kadar, muamele ver
gisi ki, zaten bu Vergi, Kanununa göre müşteriye 
taallûk eder. Binaenaleyh 100 lira sigorta primi, 
Muamele Vergisinden başka., diğer kısımları hiç 
bir kanuna dayanmıyan paralarda müşterinin 
sırtına yüklenen miktarlardır. Bu miktarlar, 
sigorta priminin yüzde ellisini daima tecavüz et
mektedir. Bugün mevcut kanun; sermayesi nis
petine göre Belediye ile anlaşarak belediyeye bir 
h'sse verir; hükmünün karşısında; sigorta primi
ne i\r:v: ederek müşteriden tahsil edilir hükmü
nün mesnedini nerede bulacaklardır. Böyle bir 
mesnet yok. İdare masrafı diye alınan % 10, 
% 20 yi hangi bir müessese tasavvur edersiniz 
ki, kendisi idarenin maaş ve masraflarını müşte
rilerinin primlerine zammetsin, bu mümkün de
ğildir ve mesnedi yoktur. 

Bizdeki sigorta işini, huzurunuzda sayın ar
kadaşım Ticaret, Bakanının dikkatine arzederiın. 
Bizde sigorta isleri; kanunları da dâhil olmak 
üzere kanunu da, nizamnamesi de, tarifesi de 
baştan aşağıya yeniden gözden geçirilmeye değer 
â"il bir ihtiyaç olduğu kanaatiyle arzediyorum, 
bu mevzuu tetkik etmiş bir arkadaşınız srfatiyle 
söylüyorum; belediyelere verilmiş olan para bu
günkü mer'i kanuna göre İstanbul'da % 30, ki, 
bunlar müşteriye intikal ettiriyorlar. Yalnız 
Fransa'da bu usule cevaz vardır, bizim kanunla
rımızda yeri yoktur. Aksine sarih olarak serma
ye nispetinde primden bir hisse verilir, şeklinde 
olan kanunun ifadesini tabiî Fransız usulüne 
uy duramayız, meğerki kanunu değiştirelim, İşte 
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burada bu hususu değiştirmiş oluyoruz. 

idare masrafları bu bir ucubedir. İdare mas
raflarının % şu kadarını, pirimin % şu kada
rını idare masrafı diye müşteriden almak bir 
ucubedir. Bu, boğazını sıkıp para almak de
mektir. Eğer sigorta şirketlerinin tarifeleri bu
gün az kâr bırakıyor, bu masrafları karşılama
ya kâfi gelmiyorsa tarifeyi yapmak Ticaret Ba
kanlığının salâhiyeti dahilindedir, o tarifeyi ıs
lah eder, artması lâzımgelen yerini artırır eksilt
mesi lâzımgelen yeri eksiltir. Eğer müşteriye 
intikal ettirilmesi lâzımgelen kısım varsa bunu da 
kanunla tesbit eder ve kanunsuz haraç almak va
ziyetinden kurtulunulmuş olur. 

Şunu arzedeyim mademki bu sigorta meselesi 
üzerinde yeniden durulması lâzımdır ve ben 
arzu ediyorum, kendileri de takdir buyuruyor
lar, sigorta poliçelerinin arkasındaki sigorta şart
larında, bundan evvel gerek Anadolu sigortasının 
teşekkülünde, gerekse sonradan teşekkül eden si
gorta şirketlerinin poliçelerinin arkasında % 
300, 500 para vermemek için bin bir kayıt ve 
şart eklenmiştir. Onun için vekâlet iki tarafın hu
kukunu müsavi tutacak vaziyette bu şartname
leri ve nizamnameleri gözden geçirmelidir. Gel
miş, görmüş ve bin lira üzerinden sigortasını 
kabul ettiği halde, kasıt müstesna, bir zarar vâki 
olduğu takdirde mahkemeye gider bir bir dere
den su getirir, ve parayı vermemek yoluna gider 
ve nihayet bunu 1/4 üne sulh olmak ister. İşte 
bu gibi vaziyetleri önlemek lâzımdır. Bizim si
gorta işlerimiz baştan kara bir vaziyettedir. Bu
nu arzetmekle şirketleri zarardide etmek asla 
hatırımdan geçmez. Şirketlerin normal şekilde 
işlemeleri, fakat kanunsuz olarak kimseden para 
almamaları ve ona göre tarifelerinin tanzimi 
sigorta şartlarının yeni baştan, iki tarafın huku
kunu muhafaza edecek şekilde tadili ve gözden 
geçirilmesi ve sigorta kanunlarının yeniden tan
zimi âcil bir lüzum ifade eder. 

Bu maddedeki vaziyete gelince; İstanbul pri
min % 30 unu, Ankara % 15 ini alıyor. Başka 
yerlerde belediyelerle sigorta şirketleri arasında 
yapılan anlaşmalar hakkında bir malûmatımız 
yoktur. Çünki henüz elimize böyle bir vesika gel
memiştir. Biz burada, bir belediye sınırları için
de muamele yapan sigorta şirketi için % 30 u 
fazla bulduk, 15 i normal bulduk. Ancak bunu 
da mevcut kanunla kabili telif göremedik ve niha
yet dedik ki, alman primin % 10 u nispetinde. 
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o şirket hangi belediyede ise o belediyenin tarifesi 
üzerinden alacağı primin % 10 unu bıraksın, 
Bu suretle miktarı artırmadık, bilâkis mütevazı 
bir şekle getirmiş olduk. O itibarla anlamşa me
selesi ki, istanbul Milletvekili arkadaşımızın te
mas ettiler, burada şimdiye kadar mevcut anlaş
maları izah etmiştik. Bu mahiyetteki anlaşmalara 
istanbul'da % 30 dur. Ankara'da % 15 tir. De
dik ki; belediyelerle sigorta şirketleri anlaşa
bilirler, ben yeniden bir arazoz getireceğim; bana 
elli bin lira verin ve ileride hissemden mahsup 
edin der. Yahut şöyle böyle yapalım der. Anlaş
ma yaptıkları takdirde ne âlâ. Yapmadıkları tak
dirde, esasen % 10 ıra geçmemek üzere prim üze
rinden belediyelere bir hisse verilecektir. Demek 
ki bunu da mâkul bir hadde getirmiş bulunduk, 

Şimdi; anlaşmazlarsa % 10 eldedir. Tabiî
dir ki iki tarafın muvafakati ile bir anlaşma olur. 
Şirket bakar, eğer belediyenin bu teklifi % 10 
dan daha mülayim ise evet der. Değilse % 10 ile 
iktifa eder. 

Şurasını da bir vicdan borcu olarak söylemeye 
mecburum; yeni bakan arkadaşımız bu meseleyi 
esaslı tetkik ettirsin ve lâzımgelen tadilâtı Mec
lise şevketsin- Bu madde ile bizim yaptığımız, 
anormal şekli yani her belediyenin ayrı, ayrı, 
mütehalif nisnetlerini bertaraf ederek muayyen 
bir nispet dâhiline indirmek ve mâkul bir hadde 
getirmekten ibarettir, maddenin hükmü de bun
dan ibarettir. 

SALAMON ADATO ( istanbul ) — Hasan 
Fehmi bey arkadaşımızın sigorta1 poliçeleri hak
kında beyan buyurduklarını tasdik ederim. Ha
kikaten poliça bir ucubedir, tek taraflı bir mu
kaveleden ibarettir. 

Bu sigorta poliçelerinin arkasındaki ufak 
harflerle yazılı olan şartlar sigorta şirketleri
nin lehine, kanun hükümlerine muhalif bir si
gorta olanlar aleyhine olan hükümlerdir. Bunu 
k î ^ ı l ediyorum. Hakikaten sigorta ş i r k e t 1 ^ 
bazı hâdiselerde büyük müşkülât göstererek 
ancak Temyiz Mahkemesinin kararı karşısında 
ve icra dairesinin önünde paraları verirler. 
' Fakat hakikati de itiraf etmek daima iyidir. 

Sigorta poliçelerinde mevcut şartlar sigor
talıların aleyhinedir diye sigorta tekniğini a-
lâkadar eden bir husus hakkında bir infial ve 
iğbirar tesiri altında karar vermek, doğru de
ğildir. Bunu bir tarafa bırakalım. Gene Ticaret 

I Bakanının gayreti ile ümit ederizki, bütün si-
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gorta poliçelerinin şartları ' sigortalılar lehine 
tadile uğrıyaeaktır. Fakat elan, alınmakta olan 
yüzde otuz sigortalılara intikâl ettiriliyor ve 
bunun içindir ki sigorta şirketleri ödeyebiliyor. 
Fakat % 10 u sigorta şirketlerine tahmil etti
ğimiz zaman sigorta şirketleri harik tehlikele
rini sigorta etmekten çekineceklerdir. Çünkü 
teknik bakımından bu sigortaların yapılmasına 
imkân kalmıyacaktır, bendeniz afakî şekilde 
konuşuyorum, yoksa sigorta şirketlerini müda
faa etmek istemiyorum. Hattâ geçen günlerde 
bir sigorta şirketi aleyhine bir hüküm ic
ra ettirdim ve sigorta şirketleri aleyhinde muh
telif dâvalarım vardır. 

Poliçeler hakkında arkadaşımla tamamen 
müttefikim. Fakat bu bir sebep teşkil etmez. 

Tektıik bakımdan ve memleketimizde sigor
ta şirketlerinin inkişafına mani olacak bir ka
rardan çekmelim. 

Binaenaleyh sigorta şirketlerinin muam
elâtını yakından takip eden, tarifelerini ve pi-
rimlerini tesbit eden Ticaret Bakanının reyine 
bırakalım ve bu suretle de isabet göstermiş o-
luruz. Ticaret Bakanının tensip edeceği miktar 
ve şartlar altında bu anlaşmanın yapılmasına 
dair bir hüküm koyacak olursak emin olunuz 
ki hem sigortalıları, hem de sigorta şirketlerini 
tatmin eden bir sureti tesviye bulmuş olacağız. 

Ticaret Bakanlığı bu hususta hakikaten, sa
lâhiyetle rey verebilecek vaziyettedir. Ticaret 
Bakanlığı belediyeler aleyhinde yürüyecek de
ğildir; Ticaret Bakanlığı tesbit edilecek mas
rafların sigorta şirketleri tarafından verilebi
leceğine kanaat getirirse sigorta şirketleri bunu 
öder. Fakat bu masrafların münferiden şirket 
tarafından ödenemeyeceğine kani olursa adilâne 
bir sureti tesviye bulur. 

Bunu Ticaret Vekâletine bırakmak daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) Anlaşa
mazlarsa, onun hakemliğine koyalım. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kıymetli ar
kadaşlarım; burada mevzuu bahsolan daha 
ziyade yangın sigortalarıdır. Bütün sigortalar 
gibi bilhassa yangın sigortaları dünyanın her 
tarafında ve memleketimizde hiç bir zaman za
rar etmezler, bunlar için zarar varit değildir. 
Çünkü reasüre edilirler, koasüre edilirler; Me
selâ Ankara sigortasını bizim Millî Reasürans 
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şirketi reasüre ettiği gibi Millî Reasürans şirke
tini de bütün dünya sigortaları anlaşmalar ge
reğince temin ederler. Şu halde vâki olacak her
hangi bir tazmin külfeti, yalnız memlekette de
ğil, İra yolla bütün dünyaya yayılır. Esasen si
gorta şirketlerinin yatırılan kapitali riske mâ
ruz değildir. Bu endüstri, nakliyecilik ve zira-
atte olduğu gibi hiç. bir zaman varit değildir. 
Bunu bir kere esas olarak kabul edelim. Kaldı 
ki demin Bakan arkadaşımızın okuduğu rakam
lara, dikkat edilirse, memleketimizde Anadolu, 
<ıüven, ittihadı Millî, İstanbul ve Millî Reasü
rans şirketlerinin safi kazançları kapitallerinin' 
% 7 sinden aşağı düşmüş değildir. Bundan ma
ada., burada taraflar anlaşırlarsa, bugün İstan
bul'da olduğu gibi. Hasan Fehmi Ataç arkada
şımızın haklı olarak söyledikleri şekilde % 30 
dur, 50 liralık prim alındığı takdirde P ! 15 
itfaiye payını belediyeye verir ve bunu müşte
riden tahsil eder. 

Yeni kanun tasarısı bakınız son fıkrasıyla 
müşteriye rücu edilemiyeceğini söylüyor ki ye
rindedir. Prim almaktadırlar, aldığı primin bin
de hesabiyle hesabı yapılır. Kagir ve beton bi
nalarda prim binde bir, binde iki gibi asgari 
miktarlardır. Belediyelerle uzlaştığı takdirde bu 
primlerden % 15, 20, 25 itfaiye hissesi alarak 
belediye kasasına tevdi ederler. Tasarıda müş
teriye rücu yoktur diye yerinde bir hüküm kon
muştur. 

% 10 meselesine gelince; Bu yüzde on tâ
biri birden bire anlaşılamıyor. Bir binayı 20 
bin liraya sigorta yaptırdığınız takdirde bunun 
pirimi binde ikisi olarak 20 lira, bunun da % 
10 u iki lira eder. Aldıkları pirimin yüzde dok
sanı kendilerine kalacaktır. Zarar etmiş olma
ları hiç bir zaman varit değildir. Bunun da 
Ticaret, Bakanlığına terki neden doğru olsun. 
Hiçbir ihtilâfa meydan verilmiş değildir. Mese
leyi vâzıı kanun burada resen hallediyor. Bele
diyelerle anlaşılamazsa yüzde 10 u geçmemek 
üzere pirimden itfaiye hissesini belediye alır. 
Çok yerinde bir tedbirdir. Hattâ biraz da endişe 
('diyorum, kumpanyalar uzlaşmıya giderler mi 
gitmezler mil' Çünkü uzlaştıkları takdirde be
lediye % 30, % 15 alacak. Acaba belediyeler 
uzlaşmak mı, uzlaşmamak mı ister. Bugün is
tanbul belediyesi uzlaşmak ister. Çünkü %30 
alacak. »Şirketler, uzlaşmamak ister. O halde be
lediyeye bir kuvvet vermek lâzımdır, sen be-
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nimle uzlaşmazsan aldığın 1000/1 veya 1000/2 
pirimden % 10 mum itfaiye farkı olarak bele
diyeye vereceksin ve müşteriye intikal ettir
meyeceksin. 

Arkadaşlar; bu çok yerinde bir sistemdir, 
kabulünü rica ederim. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşlar, 
gayet güzel izah ettiler. Primin ne miktarının 
itfaiye hissesi olarak belediyeye verileceği taay
yün etti. Biz burada primi tesbit etmiyoruz. 
Primin en az % 10 nispetinin belediye hissesi 
olması isteniliyor. Binaenaleyh primler Ticaret 
Bakanlığının murakabesi altında tesbit edildiği
ne ve az çok rekabetle teessüs ettiğine göre 
şirketler hiçbir sıkıntı duymadan aldıkları pri
min % 10 unu belediyelere vereceklerdir. Hattâ 
benim Komisyondan ricam, böyle uyuşma, uyuş
mama gibi şeyleri kaldırıp doğrudan doğruya be
lediyeleri yüzde 10 na kadar bunu yapmaya sala
hiyetli kılmalarıdır. Bu vesile ile Komisyona te
şekkür etmek isterim, belediyelerin otonomisi
ni yerinde olarak takdir etmiş, belediyeleri bazı 
resimlerin tâyininde üst makamlara müracaat 
gibi kırtasi işlerden kurtarmış, meclislerin ka-
rariyle vergi koyma usulünü kabul etmiştir. 
Komisyondan rica ederim, belediyeler % 10 a 
kadar bu primleri tahsil etsinler. Bazı beledi
yeler şirketlerle beraber olarak hareket edip 
% 30 a kadar para alıyormuş, meselâ İstanbul 
Belediyesi. Halk verecek ama, % 30 u almak
ta devam için bunu kanunda sarih olarak zikre
dilmesi daha doğru olur. Belediye meclisleri 
karariyle şirketlerden ancak yüzde on alınır. 
Halktan alınacaklar için kanunla yetki verilir. 

Komisyon otonomi noktasındaki dikkat ve 
alâkasına bilhassa teşekkür ederim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, söz uza
dı. fakat gayet kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Evvelâ Sayın Hasan Fehmi Beyefendiye bu 
kürsüdeki yüksek faaliyetlerinden dolayı ben 
de şahsan teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Memleketin, en sakat işlerinden biri de bu si
gorta işleridir. Hususi hayatımda bu hususta 
bir etüdüm yok. Fakat resmî vazife icabı bu 
işe muttali olduğum zaman çok ıstırap duydum 
ve birçok noktalarda Ticaret Bakanlığına mü
racaat etmek ve ondan yardım istemek zorunda 
kaldım. Hattâ diyeceğim ki, Devletçe ele alın
ması lâzım gelen işlerin en başında bu gelir. 
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Sonra yine arzedeceğim ki, sigorra şirket

lerindeki kazancın çok mühim bir kısmını res
mî teşekküller vermektedir. Yani memleketi
mizde sigorta pek âdet değildir. Ya milletler
arası nakliyat yüzünden mecburi sigartalar var
dır veyahut bankalardan ipotek mukabili em
val terhini dolayısiyle sigorta mecburi olmak
tadır. Yahut resmî dairelerin oraya ödedik
leri sigorta ödenekleri vardır. Bu itibarla menşei 
esasen Devlet teşkilâtından veya zorla temin 
edilmiş olan bu işlerden doğan paraları komis
yon olarak, masraf olarak şuraya boraya da
ğıtmaya meydan vermemek, halkı sigortaya 
alıştırmak bir zarurettir. Bu itibarla Hasan 
Fehmi Ataç arkadaşımızın fikirlerine iştirak 
ederek, bunun en cezri ve isabetli şekilde hare
ket edilmesini rica ederim. 

Şimdi; bendeniz primler esasının Ticaret 
Bakanlığınca tesbit edildiğine göre, Sayın Ke
mal Turan arkadaşımızın ifadelerini teyiden söy
lüyorum ; bu işi pazarlığa bırakmak doğru değil
dir. Kesin olarak halletmek daha uygun olur 
kanaatindeyim. 

Primden bahsederken bunun şu kadarı bele
diyeye verilecek diye tesbit edilmesi lâzımdır. 
Belki daha fazla verecektir. Fakat bir pazarlık 
mevzuu olacaktır. Onun için Komisyon da iştirak 
ederse, bendenizce kesin olarak yüzde on diye
lim. Son fıkrayı da muhafaza edelim. Bu suretle 
madde daha salim bir şekil alır. 

Eğer Komisyon kabul ediyorsa önerge ver
mekten vazgeçeceğim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Uzlaş
ma yok. 

SIRRI DAY (Devamla) — Uzlaşma yok, 
katı c/o 10 diye birşey yok. 

BAŞKAN — Takririnizi veriniz. Berveçhi 
peşin Komisyonun muvafakatini almak iyi bir 
usul değildir. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — İhsası rey 
yok, Başkanım. 

BAŞKAN — Usul hakkındadır, ihsası rey 
değildir. Mütalâa olarak söylediğimizi zannet
mekle beraber, ciddî olarak arzediyorum ki, ben 
Meclisin teamül ve tatbikatını muhafaza etmek
le mükellefim, pazarlık şeklinde, berveçhi pe
şin Komisyonun ekseriyeti mevcut değilken sa
dece Sözcünün reyi münferidi ile böyle bir yola 
gitmek Meclisin müzakeresinin selâmeti bakı-
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m m d a n hata l ı olur. önergen iz i verirsiniz, oku
tu rum . 

S İRBI B A Y (Trabzon) — Peki, önergemi ve
receğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen y o k t u r ; öner
geyi oku tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye gelirleri hakk ındak i kanun tasarı

sının 15 nei maddesinin I nei f ık ras ındaki " m u 
amele yapan yangın sigorta kumpanya la r ı i l e " 
ibaresinden sonra " T i c a r e t Bakanl ığının göste
receği nispet ve şa r t l a r d a i r e s i n d e " ibaresinin 
ilavesini ve ikinci f ıkranın sonuna, " v e bu su
retle tahsil o lunan para lar hiçbir veçhile sigor
tal ıya in t ikal e t t i r i l emez" ibaresinin eklenme
sini ve 3 ncü fıkranın kaldırı lmasını teklif ede
rim. 

İs tanbul Milletvekili 
Sala m on Atlat o 

GEÇİCİ KOMİSY( )N BAŞKANİ GALİB 
PKKKL (Tokad) — Muhterem arkadaş la r , Ti
caret Bakanl ığının yahu t İçişleri Bakanlığuuıı 
bu işe karışı]) kar ışmaması , hal ta yapacağı tari
fenin oraca tasdik edilip edilmemesi Komisyo
num uztla uzun uzadıya görüşüldü, münakaşa 
mevzuu oldu. k a k a t d ikka t buyur ınuşsunuzdur ; 
yukardanber i , baştan aşağıya komisyon beledi
ye otonomisine r iayet etmeyi huni ar ın üs tünde 
gördü. Bu şekilde hazırlayacakları bir tarifeyi 
yahu t bir anlaşmayı mafevkimi tasdik et t i rme
sini onun otonomisine muvafık bulmadık. Onun 
için bu maddeyi bu yolda hazırladık, biz bu 
maddenin bu şekilde geçirilmesini rica ediyo
ruz. Takd i r Yüksek Heyetinizindir . 

BAŞKAN — Salamon Adato arkadaşımı/.;.! 
önergesi okundu. Dikka te alanlar.. . Almıyan-
lar... Önerge reddoluumuştur . 

Başka bir şey yoktur . Maddeyi oyunu;:,ı ;•••:;-
iniyorum. 

(Önerge var sesleri) . 
(lehli mi? Okuyunuz. 

Yüksek Başkanl ığa 
Tasarının 15 nei maddedek i belediye hissesi

nin kesin olarak (%"!()) olarak teşbihini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırr ı Dav 

BAŞKAN — K o m i s y o n ne diyor? 

KOMİSYON ADINA AKİF UVÜM >ö \ \ 
(Kars) Malumu ihsanınız bu iş: İs tanbul 'un 
Hükümet i Miiiiyeye ilk i l t ihakında İslaubııl 
Valisi bulunan Haydar Bey îslanbıti itfaiyesini 
o zamana u'örc mucize sayılabilecek bir şeki 'de 
ıslah elti . öy le bir ıslah elli ki, İ s tanbul 'un "ne
resinde bir yangın çıksa hemen İstanbul itfai
yesi git t i , anında yangını söndürdü, büiiiıı se
yircilerin alkışları ile karşı landı, bu istanbul 
itfaiyesi İsi a ıı J>ii I' I ı.ıhı r nazannda sevimli. ımj-
delkâr î > i i- ı uıesscse olarak karşılandı. Bu arada 
sigorta sirkeli ; ri de geldiler, valiyi tebrik elli
ler ve dediler k i ; sizin yaptığınız bu hayırlı iş 
millete, memlekete hayırl ıdır . Serveti milliyeyi 
kur ta r ıyor , fakat bizim için de faydalıdır, biz 
de zarar ziyan ödemekten bir dereceye kadar 
vareste katıyoruz. Onu nazara, a la rak masrafı-
niz ne ise iştirak, edelim dediler. Bir iki müra
caat üzerine M.aydar Bey diğerler iyle de temas
lar yapa rak gönül rizasiyle ta raf lar aras ında 
mukaveleler akfeyledi. Bu mukaveleye göre al
dığı masraf karşılığı ile itfaiye işi de düzenlen
di. Ondan sonra, '> 10 tarihli 42.'î sayılı Belediye
ler Kanununa bu iaamiilü alalım, diğer bele
diyeler de aynı şekilde istifade etsinler denildi . 
10, mukaveleye yanaşmazlarsa ne olur? Madem
ki kanun yapıyoruz, buna bir kuvvei teyidiye 
koymalıyız. O da sigorta kumpanyalar ın ın ser
mayesi n ispet inde masraf lar talisini olunur şek
linde oldu. Sigorta kumpanyas ı ; bir tek kum 
pat ıya; tek. başına Anadolu yahu t tek olarak 
i t t ihadı Millîdir. Bütün Türk iye ' de iş görür . 
Şu kasabada, burada is görür, işin cinsi, nevi, 
hacmi ne olabilir ki, o sermayeyi nazara alarak 
hiçbir platonu ohıııyan bir kanun hükmiyle 
bu kuvvei teyidiyeyi gösterelim. İşte bu mak
sa t ladı r ki, biz bir şıkla mukavele akdiyle mas 
raflara iştiraki gösteriyor, diğer bir şıkla da in
ikas e t t i rmemek maksadiyle azami % 10 bele
diye meclisleri karar iy le alınabileceğini göste
riyoruz. Şimdi arkadaşını muhterem Kemal (İnal 
ile Sırrı Bay arkadaş ımın, teklifleri su vaziyet
te, bugünkü hükme nazaran dah i ; meselâ İstan
bul'da. belediyeye en aşağı altı yedi yüz bin 
l i ral ık bir za ra r et t i r ir iz . O bakımdan müsaade 
buyurun da teamülle teessüs etmiş bir şeyi bu
günkü kanım anlayışı ile platon tâyin (diyoruz. 
Ook güzel b u y u r d u l a r ; hangi müesseseye gider
seniz masrafınız mukabili fatura alırsınız da 
birde bunun üzerine Büvri mağazasının faturası 

502 



B : 78 30. 
üzerine kimin aldığı, sattığı faturada kendisinin 
idare masrafları dışında gibi ilâve edilir ve bu 
şekilde istifa olunur. Onun için müsaade eder
seniz maddeyi bu haliyle kabul edelim. Ticaret 
Bakanlığı kendi vazifei asliyesi olan muraka
besini hakkiyle yapsın. Sigortaların zaten düzel
tilecek noktası bundan ibaret değildir. Evi ya
nan bir insanın bir kerede sigortadan canı yan-
maktdır. Bunu önlemek üzere gereken tedbir
leri alırken eğer bizim buradaki hükmümüz bir 
sıkıntıyı mucip oluyorsa o vakit vâzıı kanun 
bunu her vakit değiştirmeye kadirdir. Bu imkân 
açıktır. 

Diğer taraftan mutlaka bir bendinin itfaiye 
masrafı olarak sigorta şirketlerinden alacağı bel
ki % 10 na gitmez. Birçok yerlerin gayet basit 
hizmetleri için, el arabası için alacağı 100 met
relik bir hortumdur masrafı. 

Müsaade buyurunuzda madde aynen tasvibi
nize iktiran etsin. 

SIRRI D AY (Trabzon) — Efendim, çok arzu 
ederdim ki, Komisyon Sözcüsü ile mutabık kala
yım. Fakat izahlarından sonra müsaadeleriyle, 
büsbütün kendilerinden ayrıldım. Bunu söyle
meyi bir borç telâkki ederim. Çünkü anladığıma 
göre, İstanbul 'da Sigorta Şirketleri belediyeye % 
10 nun fevkinde bir prim vermektedirler. Biz 
c/c 10 deyince belediye bu fazladan mahrum ka
lacaktır diyorlar. Şimdi bir sigorta şirketine de
sek ki, benimle anlaşmazsanız % 10 üzerinden 
alırım. Bunu hangi sigorta şirketi kabul eder 
ve daha fazlasını verir? Binaenaleyh İstanbul 
bu maddenin sarih hükmünden dolayı bu % 10 
dan fazlasından esasen mahrum kalacaktır. Çün
kü anlaşma halinde daha fazlasını şirket vermiye-
cektir. Sonra arzettiğim gibi sigorta primlerini 
Ticaret Bakanlığı tetkik ve tasdik etmektedir. 
Bakanlığın uzmanları bunları tetkik ederken 
bunların masarifi umum iyelerini vergilerini 
de tetkik ve tesbit etmektedir. Mademki âzami 
bir miktar koyuyoruz. Şu halde sigorta primle
rini tesbit ederken Ticaret Bakajılığı uzmanı ona 
göre hesap edecektir. Bundan sonra da belediye 
ile karşı karşıya gelip bu nispeti indirmeye te-
şebbüs edeceklerdir. Bendeniz şahsi kanaatim 
olarak arzediyorum. Primin miktarının kesin-
olarak % muayyen bir miktarda alınmasını za
ruri görüyorum ve bunu teklif ediyorum ve tak
ririmi Yüksek Heyetin takdirine arzediyorum. 
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GALlB PEKEL (Tokat) — Aziz arkadaşlar, 

bizim burada kasdıınız bu resmi kumpanyalar
dan almaktır ve bunu sigorta yaptıranlara inti
kal ettirmemektir. Arkadaşımın söylediği gibi 
yüzde muayyen bir miktarı alacağız dersek, bun-

I 1ar Ticaret Bakanlığına gelecekler ve primleri-
; ııi tesbit ettirerek, işte belediye hissesi bu kadar

dır diyecekler ve netisede bu, tamamen sigorta 
»"hildcrinD intikal edecektir. Biz bunu sigorta 
y \pt,ıranl m intikal ettirmemek istiyoruz. Bu 
-'ün aldıkları primler ne ise o primler aynen kal
sın. Fakat bundan vergi versin. Benim gördü-

j ğam budur. Eğer mutlaka % 10, esasına gider-
;ıok yarın şirketler Ticaret Bakanlığına gelip 
primlerini tesbit ettirirken biz belediyelere şu 

\ kııdar lv'sse veriyoruz diyecekler ve tamamen 
bunu sigorta yaptıranlara intikal ettirecekler
dir. Cnun için maddçnin olduğu gibi kalmasında 
fayda görüyorum. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; 
Sözcü arkadaşımızın izahından sonra çok müş
kül bir duruma girmiş olduk. 

Bugünkü vaziyete göre anlaşılıyor ki, sigor
ta primlerindeki itfaiye hissesi tamamen mükel
lefe intikal ediyor. 

Biz diyoruz ki, bu primleri sigortalı ödeme
sin, sigorta şirketleri ödesin. Bu bir r.oktai na
zardır. O zaman sigortalıyı büsbütün bir yana 
bire kırız, deriz ki, sigorta şirketlerinin alacağı 
primin % 10 u belediyelere, bu iş için verilir. 

Şimdi, Sözcü arkadaşımızın ifadesinden şöy
le Enliyorum. Diyorlar k i : « evet, sigorta şir
ketlerinden % 10 alalım, ama bu Belediyeleri 
tatmin etmez, Meselâ İstanbul'un itfaiye kuru
luşu % 30 üzerindendir » böylece, arkadaşlar 
bırakalım anlaşsınlar, Belediyeye yüzde onu de
mek, sigorta şirketleri, % 20 yi de sigortalılar 
versin demektir. Çünkü biz şimdi sigorta şirket
lerini % 10 vermeye mecbur tutuyoruz. Kanu
na bu anlaşma fıkrasını da koyduğumuz zaman, 
vatandaşlar ayrıca % 20 de sigorta kanaliyle 
Belediye mükelefiyetine tâbi tutuluyorlar. Bu 
dolayısiyle onlara Belediyeye bir vergi verdir
mektir. Bendenizce böyle kapalı söylemektense 
açık söyliyelim, buna bir mâni yoktur. Mese-

I lâ deriz ki, Belediye Meclisi karar verirse % 10 
| şirket, % 20, sigorta edilenler verir deriz. 
i Binaenaleyh, maddenin yazılışı, bir vergi 

tarhını âdeta müphem bir halde bıraka-
I rak bir mukavele, anlaşma olurmuş olmaz-
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mış şeklindi1, hatifi Anayasaya bile do
k u n u r mahiyette bir hüküm taşıyor. Ben 
İMudan ihtiraz ederim. Komisyondan rica 
ederim, gayet acık olarak söyliyelim, 
kanunda bulunsun, (

/f 10 ıı şirket ver i r ; (/c 20 
kadar da sigortalılar verebilir, yahut verir; di
yelim, bu kanuna girsin. Niçin Anlaşma diye
lim? Komisyon bu nokta üzerinde biraz daha 
izahat verirse iyi olacaktır. 

BAŞKAN —- Başka söz is! iyen yoktur, öner
geyi oyunuza sunmak üzere tekrar okutuyorum. 

(Sırr ı Dav « Trabzon » un önergesi tekrar 
okundu) . 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Dikkate alınmıştır. Maddeyi Ko
ni isyoııa veriyoıaız. 

Arkadaşlar , biliyorsunuz ki, Meclisimizin yaz 
tatiline girmesi mevzuubahistir. Onun için me
saimiz hakk ında yeni bir ka r a r aldık. Şimdi 
saat 6 bucuktur , 7 ve gelmektedir , mesaiyi sim

di kesmemiz uygun olmıyacaklır. Müsaade buyu
rursanız on dakika bir istirahat edelim, sonra bir 
buçuk saat daha çalışalım. (Devam devam sesleri, 
yarın sabah sesleri). 

Varın sabah işimiz çoktur .arkadaşlar, onun 
için ilişimizi sıkmak mecburiyetindeyiz. Yani me
saimize hiç değilse bir buçuk saat daha devanı 
etmeliyiz. 

Ekseriyet var, yok meselesine gelince; dışa
rıda birçok arkadaşlarımız mevcut olduğunu (ali
min ediyorum, ieabederse şimdi yoklamaya 
başlar ve kendilerini buraya toplarım. 

HASAN KKllMl ATAÇ (Oümüsane) On 
dakika teneffüse lüzum görüyorsanız, bu sizin 
hakkınızdır, rey almıya lüzum yoktur. 

BAŞKAN --- Lüzum görüyorum. 
O halde on dakika istirahat etmek üzere Otu

ruma son veriyorum ve behemehal arkadaşla
rımızın dağılmamasını bilhassa rica ederini. 

Kapanma saati : 18,40 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mard in ) , Atalay Akan (Urfa) . 

BAŞKAN Çoğunluğumuz vardır , oturu
mu açıyorum, (iörüşmeye devam ediyoruz. 

Bölüm : IV 
Belediye aracı ile tahsil olunan gelirler 

Değerlenme resmi 
MADDK Ki --• Kamulaşt ı rma sebebiyle so

kağın veya belde bahçelerinin veya meydan ve
yahu t yeşil alanın yüzüne çıkmak veya, sokağa 
yüzü a r tmakla veya r ıht ımlar , küçük limanlar, 
park lar , spor sahaları , vapur iskeleleri tesis ve 
inşa veyahut yüzünde bulunduğu yolların ge
nişlemesiyle değerleri a r t an gayr imenklülerden 
takd i r edilecek olan eski değeri ile yeni değeri 
a ras ındak i farkın yarısı değerlenme resmi ola
rak bir defava mahsus olmak ve beş yılda beş 
eşit taks i t te tahsil edilmek üzere alınır. Değer 
farkı Bina Vergisi Kanununun 28 nci maddesi

ne göre kurulacak tadilât komisyonlarınca be
lirtilir. Bu komisyonlara belediyenle görevi olmı-
ya.n bir mühendis veya mimar, bunların bulun
madığı yerlerd( ; bir fen memuru ve bunun da 
bulunmadığı yerde bir yapı kalfası \ eya yapı 
işlerinden anlıyan bir kişi mahallin en büyük 
mülkiye memuru taraf ından ilâve edilir. 

Belediye başkanlar ı birinci f ıkradaki halle
rin vukuunda değer farklarını t akd i r için ko
misyonu derhal faaliyete geçirmekle ödevlidir. 

Kesinleşen değerlenme borçları belediyele
rin talebiyle duruşma yapılmaksızın mahkeme
ce verilecek ka ra r ve yazılacak müzekkere üze
rine Tapu Dairesince u gayr imenkulun sicili.ııe 
geçirilir. Bu suret le tapu siciline şerh verilmiş 
olan gayr imenkulu sa tmalan la r bu borcu tapu 
siciline yazılı vecaibiyle birlikle ödemekle ödev
lidir. 

504 



B : 78 30.6.1948 O : 3 
Süresi gelmemiş olan taksitleri peşin olarak 

ödiyenlerden yıllık r/r 0 indirme yapılır. 
Kamulaştırılan yapı ve arsaların değerlen

me taksitleri kamulaştıran daire veya kurum 
tarafından kanı ulaştırın a bedelinden indirile
rek mal sahibi hesabına belediyelere ödenir. 

Değerlerin artması bir kısmının kamulaş
tırılmasından ileri gelen gayrimeııkullerden 
alınması lâzınıgelen değerlenme resminin tama
mı kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılan veya kamulaştırılması lâzım-
gelen yer, mal sahibi tarafından belediyeye hi
be edilirse bu yerin değeri değerlenme resmine 
mahsup olunur. 

Değerlenme miktarına karşı gayrimenkul 
sahipleri Bina Yergisi Kanununda yazılı mali 
kaza mercilerine müracaat edebilirler. 

VEHBİ SAKI DAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar; Belediye Vergileri hakkındaki !;•-
sarının bu 10 neı maddesiyle mühim bir konu
ya temas etmiş oluyoruz. Kskidenberi şerefiye 
resmi denilen vergi, ilkönce mâruzâtım, bu ver
ginin mahiyeti hakkında olacaktır. 

Filhakika bir şehirde, belediyenin türlü imar 
hareketleri dolayisiyle mesela üzerinde bina ol-
mıyan bir arsanın veya üzerinde bina bulun-
miyan, fakat irat getiren bir arsanın veyahut 
diğer bir gayri menkûl'ün, bir mülk Tın kıy
meti şüphesiz artacaktır. Şehrin dar sokakla
rında. hücra mahallerinde evlerin ve arsala
rın kıymeti pek düşükken, belediyelerin türlü 
imar'hareketleri dolayisiyle sokakların açılma
sı» meydanların vücuda getirilmesi, yeşil saha
ların ortaya konması dolayisiyle o gayrımen-
kullerin kıymeti artacaktır. Bu gayri kabili in
kârdır. Matta zaman zaman bu artış belediyele -
rin imar hareketleri yüzünden olmıyarak şeh
rin kendiliğinden kalabalıklaşması dolayisiyle 
de vukua gelecektir. Şehrin nüfusu arttıkça be
lediyeler d" nüfusun artan hareketleri kara
sında imar hareketlerinde bulunmak zaruretle
rini hissedeceklerdir. Yeşil sahalar vücuda ge
tirilecek, yollar açılacak. Tasarıdaki tâbiri ile 
iskeleler, rıhtımlar, limanlar, mendirekler vücu
da gel irilecek ve bu hareketler dolayisiyle gay-
rimenkullerin kıymeti artacaktır. Pek tabiî o-
Iarak kabul etmek lâzımdır ki artan bu kıymet
ten şehrin bir hakkı olmalıdır. Hu mevzu bizim 
lîeledive Kanunlarında da eskidenberi sere-

I fiye resmi adı ile mevcuttu. Fakat işlemez bir 
resim olarak mevcuttu. Sadece Kanun sayfa-
falarmda, madde metinlerinde, bilhassa büyük 
şehirlerde belediyelerin eski hükümlere göre 
belediye meclislerince seçilecek bilirkişiler ta
rafından takdir edilecek kıymet farkı üzerin
den alacakları bu vergilerde çok defa gayri
menkul sahiplerinin faydaları ve menfaatleri
ni vikaye maksadiyle artan kıymetin takdiri 
hususunda pek o kadar ileri gidilmezdi. Heyet 
tarafından takdir- edilen kıymet alâkadar tara
fından kabul edilmezse iş malı kemelere kadar 
intikal eder ve nihayet belediyelerle gayrimen
kul sahipleri arasında işi sulhen halletmek yo
luna gidilir ve kanunun hükümleri hiç bir zaman 
yerine getirilmiş olmazdı. Hattâ bir çok yer
lerde, istanbul Belediyesi dâhil olmak üzere şe
hirdeki imar hareketleri yüzünden artan kıy
metler için şerefiye resmi talep etmek yoluna 
hemen hemen hiçte gidilmiş değildi. 

Esas itibariyle tasarıya yeni bir hüküm ko
nulmuş değildir. Mevcut olan hüküm yeni bir 
lisanla ifade etmek ve bazı yerlerinde değişik
likler ve ilâveler yapmak suretiyle tasarının 16 
ncı maddesi ortaya konmuştur. Ben esas iti
barîyle şimdiki adı ile (Değerlenme Resmi) 
denen bu belediye payının gayrimenkul Akar 
sahipleri tarafından belediyelere verilmesi lâ
zım geldiği, nokta nazarındayım.. 

Ancak tasarıda şu noktalarda ayrılıyorum. 
tasarı diyorki; gayrimenkul sahipleri; gayri
menkul deyince arsa da. mesken de. akar da 
içinde dahildir; Bu gayrimenkulleriıı sahipleri 
eski kıymetle yeni kıymet arasındaki farkın </< 
50 sini belediyeye vereceklerdir. Bu zaman za
man küçük rakamlar da olabilir; Fakat zaman 
zaman da pek büyük rakamlar da olabilir. Bir 
meydanın açılması, bir yolun inşa edilmesi yü
zünden gayrimenkulun dünkü kıymetiyle yeni 
kıymeti arasındaki değer farkı, meselâ 20 bin 
lira'il: bir binada. •)() bin liraya yükselme gibi 
bir fark yapabilir. Şimdi belediye eski kıymeti 20 
bin lira idi, halbuki benim yaptığım yolla kıymeti 
30 bin liraya çıktı, hâsıl olan bu 10 bin liralık 
farkın yarısını belediyeye vereceksin diyecek. 
Bir kere ben % 50 teklifini çok ağır buluyorum. 
Yüzde ellisini o mal sahibinin elinden almak ve 
muayyen bir müddet zarfında belediye kasasına 
tevdi etmekle mal sahibini mükellef tutmak, 
kıvmet artma hareketinin sadece belediyenin 
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imar teşebbüsü yüzünden vukua geldiğini kabul 
etmek ve sanki oradaki gayrimenkul sahibinin 
kıymeti artan o binada, o arsada, o evde hak
kı yokmuş gibi ona sadece artan kıymetin % 
50 sini bırakmak, % 50 sini belediyeye almak 
istemek, ne diyeyim belki çok ileri bir tedbir, 
bir dâva olmuş olur. Onun için bir kere arka
daşlarımdan ve komisyondan rica ediyorum. 
prensip olarak artan kıymetin nihayet en çok 
% 25 inin belediyeye ait olmasını kabul etmek 
daha doğru olsa gerektir. 

Zannetmeyiniz ki arkadaşlar bu artan kıy
met cüzi bir kıymettir. Bunu ilâve edeyim. Eğer 
artan kıymete cüzi kıymettir denirse bunu bu 
takdirde artan kıymeti takdir edecek olan he
yetler vazifelerini tamamiyle yerine getirecek 
heyetler değildirler diyebiliriz. Meselâ bir yer
de arsanın artan kıymeti yüzde 100 ve hattâ ha
zan % 300 artmış olabilir. Meselâ, Ankara şeh
rini ele alalım. Bugün Sümerbank'm bulundu
ğu sahada eskiden bir Taşhan vardı. Bir yolun 
yapılması ve o adanın açılması o binanın, yani 
Taşhan binasının kıymetini bir kaç misli artırdı. 

Şimdi, değerlenme resmi artan kıymetin 
yüzde ellisi diyecek olursak mal sahibine bir 
büyük tediye külfeti yüklemiş olacağız. Acaba 
mal sahibi bunu edaya muktedir olabilecek mi
dir? Haydi akar sahipleri muktedir olabilsin. 
Fakat mesken sahipleri nasıl verecektir. Bir 
adamın evi vardır; günün birinde senin evin 
yola çıktı, senin evin yeril sahaya çıktı, senin 
evin meydana çıktı ve evinin kıymeti iki bin 
lira arttı. Beş senede ve beş eşit taksitte bele
diyeye bin lira vereceksin denilecek. O ev sahibi 
bende beş para yok, bin lirayı beş senede nasıl 
vereceğim demez mi1? Bunun için bir kere pren
sip olarak arkadaşlardan, şerefiye resmi deni
len, yeni adı ile değerlenme resmi denilen bu 
miktarın % 50 değil, % 25 olarak kabulünü 
rica edeceğim. 

ikincisi, akarlarda bu resmin beş yılda ve 
beş eşit taksitte tahsili doğrudur. Fakat mes
kenlerde ve üzerlerinde bina bulunmıyan arsa
larda, bu mesken ve arsa sahiplerini, artan kıy
metin %25 dahi olsa beş senede, beş eşit tak
sitte ödemekle mükellef tutmak onları hiç bir 
zaman ödeyeni ivecekleri bir külfetle mükellef 
tutmak olacaktır. 

Arzettiğim gibi, misal gayet açıktır, on bin 
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liralık bir evin Önünde hır meydan yapıldı* o 
evin kıymeti 20 000 liraya çıktı diye aradaki 
fark olan 10 000 liranın 2 500 lirasını beş senede 
beşer yüz lira Ödiyecek, Bu parayı nereden ve 
nasıl versin? Veremez efendim Ve ozaman diye
cek ki, keski bu meydanı açın asaydım. Neticesi 
ne olacak? Bü ağır resmi vermek için o evini sata
cak, mahallesini değiştirecek. Acaba bizim ka
nunlarımız bir mahallede, biryerde oturan halkı 
böyle tedirgin etmek için, yer değiştirmek, ma
halle değiştirmek için bir sebep mi teşkil etmeli
dir? Arkadaşlar, eğer bu yolda gidersek daima 
şehirlerimizde fakir halk kenar mahallelere doğ
ru atılmış olacak ve bun hır şehrin merkezlerin
den, şehrin mutena mahallelerinden atılmış çıka
rılmış olacaklardır. Bu, fena ve zararlı bir so
nuç olur. Meskenlerde ve üzerinde bina olmıyan 
arsalarda bu değerlendirme resmi hatıra geliyor 
ki ya hiç alınmasın, eğer heyetiniz bunu kabul 
ederse çok yerinde olur, fakat alınmasına gidile
cek olursa ozaman tasarıdaki hükme göre Tapu 
sicilline borç. olarak kaydedilsin ve gayrimenkul 
ancak el değiştirdiği zaman yani mal sahibi o evi 
voya arsasını başkasına sattığı zaman satın alan
dan alsınlar, o olabilir, Tapu sicillinde değer
lenme resmi diye bir büro bulunsun, ahara satıl
dığı vakit bu resim yeni mal sahibinden alınsın. 
Yeni sahibinden hattâ öyle beş eşit taksitte değil; 
def M ton alnısın, kabul, buna bir şey diyeceğim 
yok. 

Sonra ark, daşlar; tasarıda bu prensip nokta-
lr.ruıdan maada ifade ve hükümlerin yer değiş
tirmesi lüzumu da vardır. Meselâ tasarıda deni
yor ki, «.... Eski kıymeti ile yeni kıymeti arasın
daki farkın %• 50 si....» hangi eski kıymet? Tak
dir edilecek eski kıymetle takdir edilecek yeni 
kıymet hangi kıymetlerdir':' Kski kıymet tâbirini 
mutlak olarak alacak olursak, vergi kıymetine ka
dar da gidebilir ve takdir edilecek eski vergi kıy
meti üzerinde yeni kıymetle aradaki fark çok 
azim olur. O bakımdan mülk sahiplerini ve bil
hassa mesken sahiplerini daha ağır külfetlere 
mâruz kılmamak için eski kıymetle yeni kıymet 
arasındaki farkın diyeceğimize; «eski rayiç kıy
metle, yeni rayiç kıymet arasındaki farkın», der
sek eski vergi kıymetine doğru gitmekten ve bi
naenaleyh daha ağır bir şereflendirme resmi ile 
mülk sahiplerini mükellef tutmadan kendimizi 
alakoymuş olabiliriz. Komisyondan bunu rica 
ediyorum, muvafakat buyursunlar. Yahut mulı-
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terem'heyetinizden böylece kabulünü riea edi
yorum. 

Bir de tasarıda 16 ncı maddenin ortalarında 
«kesinleşen değerlenme borçları belediyelerin ta
lebi ite duruşma yapılmaksızın mahkemece veri
lecek karar ve yazılacak müzekkere üzerine tapu 
dairesince o gayrimenkulun sicilline geçirilir» di
ye bir hüküm vardır. Değerlenme resminin na
sıl kesinleşeceğini daha evvelden bilmek lâzım
dır. Halbuki tasarıda bu hüküm aşağıya, en so
na alınmış ve maddenin en sonunda «değerlenme 
miktarına karşı gayrimenkul sahipleri Bina Ver
gisi Kanununda yazılı malî kaza mercilerine mü
racaat edebilir.» denilmiştir. Bu hükmü metinde 
kesinleşen diye başlıyan fıkradan evvele alırsak 
daha doğru olur. Komisyonun da bunu uygun 
bulacağını sanıyorum. Takdir komisyonları eski 
rayiç kıymet.ile yeni rayiç kıymet arasındaki 
farkı bulurlar ve derler ki, bunun artan kıy
meti budur, bunun da %25 şudur o zaman mü
kellef itiraz eder. Mükellefin itirazı malî kaza 
mecilerine gider, incelenir ve nihayet, kesinleş-
şir kesinleştikten sonra belediye bakanlığı omı. 
mahkemeye bildirir. Mahkemede duruşma ya
pılmaz. mahkeme o kıymeti tasdik eder, ve Ta
pu Dairesine bir müzekkere yazar. Tapu Daire
si de siciline kaydeder. Değerlenme resmi bor
cu meselâ 1500 liradır diye. Böyle olmak şartıy-
le doğrudur. Binaenaleyh en aşağıdaki hük
mün ortalara doğru bir yer alması lâzımdır. 
Bu husustaki önergemi de Başkanlığa verece
ğim, komisyonun yerinde bulmasını ve aziz ar
kadaşlarımın kabul etmesini rica ediyorum. 

Sonra tasarıda şu şu hareketlerden dolayı 
eski kıymeti ile yeni kıymeti arasında artan 
kıymetin %50 si akar, mesken ve arsa ayırmak-
sızm beş yılda ve eşit taksitlerle alınır denili-
.yor. İpham ve tezada düşülüyor. Komisyon 
biz eski metni olduğu gibi aldık getirdik diye
bilir. O zaman da eski metin tezada ve iphama 
düşmüş demektir. Beş yılda beş eşit taksitte 
alınır. Yani birinci taksit alınır. Tapu siciline 
yazılacak borç miktarı nedir. Tamamı mı? Yok
sa henüz ödenmiyen taksitler mi? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Cümüşane! 
Taksitler dolmadan evvel satış vuku bulursa, 
bina borçludur, ferağ yapılmasın diye. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Ben diyo
rum ki; bu hükmü bütün bu formalitelerin so
nuna getirelim. Yani, kıymet takdir edilir, ara-
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daki kıymet farkı bulunur, bu alâkalıya teb
liğ edilir, alâkalı malî kaza mercilerine müraca
at eder, itirazını yapar hükme bağlanır',- hüküm 
kesinleşir, kesinleştikten sonra.. Arzettiğfe gi
bi akarlarda başka türlü, meskenlerde başka 
türlü, üzerinde bina olmıyan arsalarda başka-* 
türlü olmalıdır, diyorum ki : Akarlarda, tapu si
ciline bildirilir. Akarlarda beş yılda beş eşit 
taksitte alınır, kabul. Eğer peşin tediye yapar
sa yıllık kıymetinin r< (i sı nispetinde indirilir, 
kabul. Fakat meskenlerde beş senede beş eşit 
taksitle ödem.' olmamalıdır, meskenlerde, sade
ce tapu siciline kayıt edilmeli ve ancak mesken 
bir satış dolayısiyle sahibini değiştirirse tapu 
siciline yazılı olan değerlenme resmi yeni mal 
sahibinden alınmalıdır. Yani evinde çocıığîyle, 
karısiyle oturan ve esasen binbir mahrumiyet 
ve ıştıra]) içinde bulunan bir aileye beş selede1 

ödiyemiyeceği bir yükü yüklememelidir. I?<MT 
sana yol yaptım evinin kıymeti arttı diye mah
rumiyet içinde bulunan bir aile reisine durup' 
dururken bu külfeti tahmil etmek hiç de yerin
de olmaz. Ve yine meselâ arsanın üzerinde bina. 
yok ama arsanın kıymeti yine aynı sebeplerden 
arttı diye ondan bu artış farkının yüzdesini is
lemek de doğru değildir: Meselâ eskiden Sııa-
diye'de arsanın dönümü 50 lira iken, oraya bir 
tramvay gitmesi, yollarının yapılması ve ba/ı 
istimlâkler dolayısiyle muazzam surette kıymet
ler artmıştır. Eğer.şerefiyesi arttı diye, eski ha
kiki kıymetiyle yeni hakiki kıymeti arasındaki 
farkı takdir olunacaksa o zaman, Suadiye'de 
arazinin kıymeti %500 artmıştır, diyeceklerdir 
ki, Ankara'da da arazinin kıymeti %400 artmış
tır, bunun Çr-200 ünü belediyeye vermeli diye
ceklerdir kime? üzerinde binası olmıyan arsa 
sahiplerine.. Bu doğru bir şey değildir. Ama o 
adam artan bu kıymetle arsasını satarsa o za
man gereken miktarı bu adam versin. Yahut ar
sayı satamaz üzerine bina yaparsa, o zaman da 
yine alabiliriz. O zaman kendisine, sen 
kıymeti artan bu' arsa üzerinde yine fazla değer 
ifade edecek olan bir bina yapıyorsun, binaena
leyh belediyenin hissesini, değerlenme resmini 
ver deriz. O zaman alınır. 

Binaenaleyh bu prcnsipin de kabul edilmesi
ni diliyorum, meskenin mahiyeti bundan iba
rettir. Önergelerimi arzedeceğinı, okunacaktır. 
Teklifimin birisi eski ve yeni rayiç değerleri 
arasındaki farkın '%25 sinin alınmasına aittir. 
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İkinci teklifim de melııiıı aşağısının yukar ıya , 
yukarısının aşağıya yetirilmesidir. 

Üçüncü teklifim de meskenlerde ve bina ol-
mıyan arsalarda a r tan kıynıei farkından f// '-••'•• 
belediye payının satış? sırasında veyahut o arsa
ya bina yapıldığı t akdi rde istenmesi ve bu za
mana kadar bunun tehiri hakkındadır . 

Bu takrir ler ini okunduğu zaman ya komis
yon evet der, muvafakat eder veyahut da hiç 

• olmazsa burada alırlar, incelerler ve muvafa
kat ler ini derhal beyan ederler. Iiu mâruzâtı
mın değerli arkadaşla rımea kabul bııyurulnıası-
nı rica ederim. 

İSMAİL H A K K I OKVÎK (Eskişehir) Ar
kadaş la r ; şerefiye verdisi denilen şeyin sicile 
kaydedilnıesiyle iki hukuki netice hâsıl oluyor. 
Eğer hu kavil ipotek hükmünü ihtiva' ediyorsa 
lifinim birinde belediye bu yayrimenkulü paraya 
çevirebilir. O halde ne olacaktır? Mal sahibinin 
ihtiyarı haricinde olan sebepler yüzünden mes
kenini satmaya cevaz vereceksiniz. Dünyanın hiç
bir yerinde böyle birşcy kabul edilmemiştir ve 
edilemez. Deyni âdiden dolayı mesken salibi
ni az. 

Şimdi; ma! sahibi olan kimse Belediyeye yi-
dip, benim evimin önünden yol ycçir, meydan 
aç diye bir talepte bulunmamıştır . Onun için 
beş sene ve beş taksitle tahsil edilecek olan para
yı meskenlerden hariç tutalım. • Yalnız akarları 
dâhil edelim. Başka çare yoktur. 

Bunun hukuki neticesi ne olur.' Bir adamın 
arzusu hilâfına meskenini satt ırmış oluruz. Bu, 
umumi hükümlere aykırı düşer bir vaziyettir . 

SALAMON AJVATO (İstanbul) — 15 nci 
maddede eski değerle yeni değer arasındaki fark
tan bahsediliyor. Fakat yeni değerin faktörü 
denildiği zaman imardan yayri bir sebepten do-
dolayı bir fazla kıymet olabilir. .Meselâ bir rıh
tım yapılıyor, bunun inşaaıtı bir sene sürer, fa
kat o sene içinde o akar rıhtımın inşasından yay-
ri bir sebep dolayısiyle kıymeti artarsa mal sahi
bi bu fazla kıymet üzerinden şerefiye, verdisi 
vermek mecburiyetinde kalır. Bunun için takyit 
edelim, mal sahibi nıücerrel imardan dolayı bir 
fazla kıymetten dolayı mesul olsun. Onun için 
bu maddeye sarahat verilirse çok iyi olur. 

Sonra, Belediyelerin talebi ile duruşma ya
pılmaksızın mahkemece verilecek karar ve vazı-

: lacak müzekkere üzerine, keyfiyet Tapuca yayri-
• menkulün sicillim' geçirilir, deniyor. Teşkili ta 

rafeyn olmadan ve bir tarafın müdafaası dinlen 
meden bir mahkeme nasıl hir karar serebilir? 
Fakat düşünülebil ir ki, eğer teşkili tarafeyn olur
sa o zaman iş teehhüre uğrar, fakat buna karsı 
çare bulmak kabildir. () zaman muamele basil 
usulü muhakemeye1 tâbi tu tu lur \e bu surelle 
ide olmazsa kendi mülküne bir kavil konulacak 
olan kimsenin de hâkim huzurunda bir hakkı 
müdafaası temin edilir. 

Bu beş sene zarfında borcu ödemek t;ülfet i 
yalnız bir evi olan. akar dahi olsa, bir arsası olan 
bir kimseyi sal ısa icbar etmek demektir. Fğcr 
Belediyenin, par; ya. ihtiyacı olursa bir Banka
dan alsın ve haiz olacağı ipoteği de bilfiil ban
kaya devredebilsin. Binaenaleyh, bu beş sene 
azdır, bunu temdit etmek zannederim akar sa 
kiplerinin lehinde olur. 

BAŞKAN Akif Byido-an. 
(iFOİCÎ KOMİSYON ADINA AKİ I*" KYİDO-

( i . \ . \ (Kars) Efendim; bu hüküm esasen 
mevzuatımızda mevcut tur , yasamaktadı r . Bu 
hüküm meselâ bir yerde, bir şehirde, hir kasa
bada bir cadde yenişlese, meydanı açılsa bir 
binanın yüzü sokağa çıkarılsa veya yüzü artsa, 
omları şerefiy r alınır. (Miktarı ne kada rd ı r ses
leri ). 

Miktarı ayındır a rkadaş l a r : orada da eski 
kıymetle yeni kıymet aras ındaki farkın f:/(- f>() si 
alınır (ier. 

Hükümetin getirdiği şekil ile Komisyonda, al
dığı şekilde, teklifin esasında şöyle bir samimi 
yet vaıdır . 

Arkadaşlar; müsaade buyurun belediyeleri 
ilgilendiren mevzuatımız başlıca üç kısımdır; hi 
risi ana kanun, teşkilât kanunudur Belediye 
Kanunudur , ikincisi, hizmet kanunlar ıdır . Ilıf-
zıssıhha Kanunu, yeçen yün kabul buyurduğu
nuz Bina Yapımını Teşvik Kanunu ıribi, hizmet 
kanunudur . Üçüncüsü de ye I ir kanunlarıdır . 

Şimdi bizim belediye yelirleri beş parça ka
nunun tamamında, on parça kanunun muhtelif 
maddelerinde, iki tane de Osmanlı devrinden 
kalma nizamnamenin bazı maddelerinde parça, 
parça, yama yama hir halde durmaktadır . Hazır 
bir belediye yel iri kanunu yaparken bunu da bu
raya alalım dedik. Alındığı vakit de mevcut 
iner" hükmün ruhunu aynen muhafaza ettik. 
Milletin mükellef olduğu miktarın esasında, nîs-
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petinde hiçbir değişiklik yoktur. Bu tatbikata 
göre de senevi bütün Türkiye belediyelerinde 
250 000 lira kadar şerefiye tahakkuk etmekte
dir ve alınmaktadır. Fakat yine bu hükümlere 
göre bu şerefiye bir taraftan da istimlâk muame-
leleriyle alâkalı olduğu için belki de bunun iki 
üç misli istimlâk işlerine mahsup suretiyle ce
reyan etmektedir. Şimdi biz bu nispeti indirir-
sek şehirlerin imarı, istimlâk ve saire hepsine te
sir eden yeni bir karara gitmiş oluruz. Yalnız 
eskiyi aynen kopye mi ettik. Hayır. Burada 
gene yeni birkaç hüküm vardır. Orada da bah
sedilen şudur: Devlet bütün malî sisteminde ma
lî sistem de, mükelleflerin yapacakları itirazlarda. 
recours haklarında prosedürlerde bir yanlışlığa 
gitmektedir. Bununla itirazlar aynı şekilde o 
sisteme bağlanıyor, malî kaza mercilerine bağla
nıyor. Diğer taraftan mükellef aldığı miktarı 
peşin ödeyecek olursa hiç olmazsa seneliğine % 
fi tenzilât yapılsın deniyor. Bu da mükellefin 
lehine bir kayıttır. Bir noktayı daha arzedeyim: 
Kanunda beş müsavi taksitte alınır deniyor. Veh
bi Sandal arkadaşım rayiç kıymeti falan dedi
ler. Kanunun gösterdiği merciler esasen hangi 
kıymeti takdir edeceklerini bilirler, ttski kıy
met, yeni kıymet bütün malî mevzuatımızda kıy
met bir terimdir. Onun içindir ki, bu noktada 
maksadımız aynıdır. Burada varit olan hüküm 
şudur ki, bu imar hareketleri yapılmakla şerefi
yeye esas olan bir mülk, şerefiyeye esas olmakla 
beraber yapılacak iş bir kere eski kıymetini bir 
kere de yeni kıymetini tâyin etmektir. Eski 
kıymet dediğimiz şey, Ankara'da Yenişehir'in 
tarla vaziyetinde olduğu zaman elli kuruşluk 
kıymeti değildir, yolun açıldığı gündeki kıyme
tidir. Yeni kıymeti de, yolun açılmasından son
ra hâsıl olan kıymettir. 

Bir noktayı daha arzedeyim; bazı'henüz tet-
kikata geçmemiş olan mücerret kararlar, nazari, 
kanuni birtakım kararlar neticeleri itibariyle 
bazı mülkleri kıymetlendirir. Belediye falan yeri 
imar hududu içine aldım der, parsellâsyon yaptım 
der, imar edeceğim der. Fakat ortada tatbikat 
yoktur, mülke doğrudan doğruya temas eden 
belediyenin maddi ve fiilî bir hareketi yoktur. 
Yalnız hukuki ve nazari, henüz tatbik edilmemiş 
bir takım kararları vardır. Böyle kararlarla 
dahi değerlenmeler olur. Fakat biz böyle değer
lenmeleri mükellef tutmuyoruz. Biz değil, biz
den evvelki 3410 sayılı Kanunu çıkaran vâzıı ka 
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nun dahi nazarı itibara almamıştır. Vâzıı kanu
nun nazara aldığı maddeten caddenin açılması, 
maddeten yeşil sahanın, açılmasiyle bir binanın 
yüzünün artmasıdır. Bir binanın arkasından bu 
sefer büyük bir yol geçmiş arkası genişlemiş şe
ref kazanmıştır. Bu vaziyette değerlenme vâkı-
dır. .Böyle hallerde eski kıymetiyle yeni kıyme
ti takdir olunur aradaki farkın % 50 si alınır. 
Kezalik caddede hiçbir yenilik yok, tramvay 
geçiriliyor, demiryolu veya troleybüs geçirilmiş 
birşey ile mükellef değildir. Diğer taraftan 
bir mülk borçlandı. Değerlendirme vergisinden, 
dolayı borçlandı, ne diyor kanun? Tapu siciline 
bu borç. işlenir, ölüm var kaimi var, bu borç beş 
sene dâhilinde mükellef borcunu ödeyineeye ka
dar muhtelif suretlerle başka ellere geçebilir. Baş
ka ellere geçtiği zaman bunun ödenmesini temi-
nen peşin konan bir kayıttır. Bir noktayı da
ha arzedeyim, diyorlar ki, buraya bir kayıt düş
tüğüne göre bu bir ipotek kaydı demektir. Evet, 
öyle demektir ve ona benzer. Faka! buraya 
düşülen kayıtı bu taksit ödenmediği takdirde 
mülk sahibini ödemeye cebretmek için malı sat
tırmaya kadar belediyeyi götüren bir yol mudur? 
1 lakikaten nazari ve hukuki olarak bu böyledir. 
Ancak fiiliyatta belediyelerin buna ne ihtiyacı 
vardır efendim/ Esasen belediyeler herhangi 
bir alacağını tapu siciline kayıtlı olmasa da, 
rehin vaziyetinde bulunmasa da, alacağını tah
sil etmek için Devletin Tahsili Emval Kanunu 
vardır, ona göre nereye kadar gitmesi lazım
sa gider. Burada ne meskeni, ne de arsayı sat-
tırmaıc maksut değildir. Yalnız satış olduğu za
man ya müşteri veeaibiyle devir alır veyahut 
müşteri bu bedeli öder haczi fekkederek taksit
leri içinden yine alır. 

Şimdi bir nokta kalıyor. Eğer muhterem hu-
kukusinas arkadaşlarım, yani mutlaka meskeni 
sattırmamayı istihdaf eden ve esasen icraî hü
kümlerimizde zaten mevcut olan hukuku âdiye 
münasebetlerinde ve tahsiliemval mevzuunda da 
borç için haciz yolu ile mal tahsilinde zaten 
meskenler hariçtir. O bakımdan eğer arzu ediyor
larsa bir müeyyit kayit olarak meskenler hak
kında icra kanunu hükümleri mahfuzdur denile
bilir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Sonra Sarıda! arkadaşımız kesinleşir kelime
siyle bu fıkranın yerini değiştirmeyi teklif edi
yorlar. Aşağıdı olmuş, yukarda olmuş bizim için 

i hükmü değiştirecek birşey değildir- Fakat nis-
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peti indirme so lunda iııu,r hareketlerini gecikti
rici yahu t arsamıı borcunu satışa kadar tehir 
evi r ic i hükümler gayrimenkul üzerindeki teda
vülü d u r d u r u r arkadaşlar Bir t a ra f tan adam 
patmaz. Sonra bia bir taraf tan da. bina yapımını 
teşvik kanunu çıkarırk n bizim bel diyenin fiilî 
bir teşebüsü ile değerlenmiş olan bir aı sanın ay
rıca bir de senelerce değerlenmesini bekliyecek 
olanlara bu fırsatı vermek, vâzıı kanunun şim
diye kadar tu tmuş olduğu insicamlı yol ile kabili 
telif görülmez zannederim. 

B u itibarla, mutabık kaldığımız noktalar ın 
kabulü ile maddenin yüksek tasvibinize arzedil-
nıesini rica ederini. 

B A Ş K A N — Vehbi Sanda l . 
V E H B İ SAKIDAL (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele, işliyecek olan bir kanun 
hükmünü koymaktır, maksat budur . Sayın Söz
cü arkadaşımız buyurdu la r ki, bir yıl iyinde bü
t ü n memleket belediyelerince şerefiye olarak 
tahsil edilmiş olan para yekûnu 250 000 l iradır , 
eğer böyle ise, madde işlememiştir. Ya kıymet 
takdir eden heyetler vazifelerini ifa etmemişler
dir, yahut da aradaki kıymet farkı pek cüz' î gös
terilmiştir. Hakikat a uyrmyarak, vâzıı kanunun 
maksadı dışında bir yolda gidilmiş, yahut hiç 
şerefiye resmini takip etmemişlerdir, anlamamış
lardır . 

Halbuki bizim maksadımızı işliyen bir mad
de yapmakt ı r . İşl iyen bir madde yapa rak , be
lediyelere arkadaşımızın buyurduğu 250 bin 
r akamın ın yok üs tünde milyonlar temin edecek 
bir kaynak temin e tmekt i r . (') halde maddeyi 
yapa rken böyle düşünelim. Birinci mesele budur 
ve diyelim ki, aka r l a rda iki kıymet a ras ındak i 
fa rk ın % 25 i alınır . Bu % 25 al ınır demekle bu
günkü 250 bin lirayı indirmiş değiliz ve indir
miş olmayız. Kıymet takdir i heyetleri , yani ver
gi tadi l komisyonları vazifelerini iyi ifa eder
lerse, hakkiyle ölçerlerse ve kıymet farkını hak-
kıyle t akd i r ederlerse ki bu fa rk da eüz ' i değil
dir. Bir yol açı lmakla metresi beş l ira olan bir 
yer in metresi derhal 15 l i ra olur. Bu, metrede 
on lira fa rk t ı r ki üzerine bir bina inşa edilecek 
500 metrel ik bir arsada beş biri lira eder, bu
nun % 50 si 2500 l ira ve % 25 i de 1250 l i ra 
eder, ki, kıymeti iyi t akd i r et t i r i r lerse belediye
lere kendi ler inin söyledikleri rakamın çok üs
tünde bir değerlenme resmi kaynağı elde edilmiş 
olur. Benim söylemek istediğim budur . 
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Sonra İcra Kanunu hükümler ine güre zaten 

meskenler satı lmaz diyorlar . MeskenU r satıl-
mazsa barçlu olarak niçin gösteriliyor'» O halde 
mademki bizim ahkâmı umumiyemizde mesken
lerin sat ı lmıyacağuia dair bir hüküm vardır, 
burada bunu tasrih edelim. Halbuki t a sa r ıda ; 
beş yılda ve beş eşit taks i t te alınır deniyor, 
beş yılda ve beş eşit taksi t te alınmazsa, ne olur-
O zaman mahkemeye gidilir, İcraya gidilir ve 
icra da durur , meskendir sa tamam eler bundan 
maada icra k a n u n u n d a k i hükümlerin mahiyet i 
nedir, hangi meskenler sa t ı lma/J Mutlak suret
te kendi o tu rduğu mesken var, sonra demin 
arkadaş ımın dediği gibi kızım da. o tur tu
yorsa, o da meskendir . Bu şereflendirme bor
cu yüzünden malını sa l t ı rmıya doğru gii meme
lidir, o t u r m a k t a olduğu mahalleyi terk etmeye, 
arsasını satmıya cebretmeye doğru gidil me
melidir. Sİeiııude bulunmalıdır , bedeli ne za
man tahsil ediliri ' O bina veya o arsa başka
sına satılırsa, satın alan adanı onu verir. Ve asıl 
mesele de hurdadı r , realite böyle ise, hakikat 
böyle ise o halde bu tehiri kabul buyursunlar . 

Sınıra üzerinde bina olmıyan arsadan şere
fiye talep ediyoruz. Ben diyorum ki, bu bina 
yapıldığı zannıı şerefiye resmi verilir, yahut 
binayı satt ığı zaman bu şerefiye alınır. 
Şerefiye resmi olduğu için, sa t ın alnuuazmış, 
niçin1; Bina kıymet bulur, müşter is ide bulunur. 
Muayyen bir mik ta rda şerefiyenin bina bedeli
ne munzam olması binanın satışını engellemez. 
Şu halde ya demin arzettiğinı gibi, Demokrat
l a rdan ismail Hakkı (JevikMu söylediği gibi, 
meskenlerden hiç almıyahm, buna tamamen 
mutabıkım, Lğer heyetiniz de bunda muta-
bıksa, çok sosyal bir iş yapmış oluruz. Buraya 
kada r gidemeyiz dersek hiç olmazsa, değerlen
me resmini meskenlerin siciline iş l iydim ve 
tahsil ini satışına talik edelim. Ricam budur 
a rkadaş la r . 

İ B R A H İ M RAUF A YAŞLI (Ankara) 
Bundan evvel kabul edilmiş olan bir madde be
lediyelerin yapmakta olduğu yollardan dolayı 
iki taraftaki ev sahiplerinden bir para alınması 
usulü kabul edilmişti. Belediyece yapılan ame
liyeden dolayı yol kenarındaki binaların, arsa
ların kıymeti tezayüt. edecek olursa kıymetin ya
rısını değerlendirme resmi diye almak istiyoruz, 
Yapılan bir ameliyeden dol avı bir binadan iki 
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defa vergi almış olacağız. Bu adaletle kabili 
telif değildir. Tezayüt eden kıymeti taksim et
miş olmuyoruz. Meselâ; bir defa yol inşaatının 
masrafına iştirak ettiriyoruz, iştirak nispeti üçte 
birdir. Ondan sonra da tezayüt nispetinin % 50 
sini alıyoruz. Encümen bunu iyi tetkik etmemiş
tir. Bendeniz tekrar tetkik edilmek üzere Encü
mene iadesini rica ediyorum. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, arka
daşlarım gayet sarih surette bu maddenin bil
hassa, meskenler üzerinde işlemiyeceğini tebarüz 
ettirdiler. Bendeniz iki kelime ile ve hâdise 
üzerinde bir misal arzedeceğim. Farzedelim ki, 
bir bina vardır, dul bir kadınındır hiç bir suil 'u 
taksiri olmadan bina yola açılmıştır, önünde bü
yük bir şey yapılmıştır, bina kıymeti 5 000 lira
dan 10 000 liraya çıkmıştır. Bu kadın bu evini 
Millî Korunma Kanunundan evvel 1939 da evini 
kiraya vermiş olsun. Kira bedelini de 20 lira 
kabul edelim. Kadının geçimi de bu yüzdendir. 

Şimdi beşbin liradan on bin liraya çıkan evin 
bu kıymet farkını beş müsavi taksitte bu kadın 
ödemek mecburiyetindedir. Senede bin lira ve
recektir. Bunu defaten veya taksitle verebilecek 
vaziyette olmadığına göre ne yapacaktır? Aldığı 
200 - 240 liralık ev kirası ile mi., bunu asla ve
remez. Bu takdirde belediye vergi ve resimleri 
Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceğin
den, şimdi bu dul kadının malı satılacak ve vergi 
tahsil edilecektir. Bu takdirde yapılacak bir şey 
vardır, o da bu maddeyi Tahsili Emval Kanu
nundan istisna edelim ve bu kanunda sarahaten 
belediye vergi ve resimlerinin Tahsili Emval 
Kanunundan istifade edemiyeceğini yazalım. 
Çünkü o takdirde icraya da gidilse meskenler 
satılamıyacağı için dul kadının evi kurtulmuş 
olur fakat belediye bir başka yol ve vasıtaya .mü
racaatla alacağını tahsil eder. Bence bunun en
cümence de kabulünde mahzur yoktur. Esasen 
Tahsili Emval Kanunu da anti demokratik ka
nundur bunu arzediyorum. 

VEHBÎ SARIDAL ( Niğde ) Arkadaşlar; 
huzurunuzda konuşurken, meseleye taallûk e-
den noktalar etraf iyi e hatıra gelmiş olmuyor.. 
Af finizi dilerim tekrar huzurunuza geldim. 

icra Dairesi marifetiyle satılırsa mesken sa -
tılmaz deniyor. Fakat bir kunduracı ve sairenin 
evi bu vaziyete düştümü, onun icrayı meslek 
ettiği kısımlardaki kazancından ve eşyasından 
mahrum edecek şekilde haciz yollarına gidile-
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çektir ki, dolayisiyle bu adam evini satıp ora
dan gitmek mecburiyetinde kalacaktır. Ben di
yorum ki; o evi veya arsayı mecburi olarak sat-
tırmıyalım, kendisi sattığı zaman arsadaki faz
la kıymetten belediye hissesini alsın. 

BAŞKAN — Komisyon da muvafakat ederse 
tezahür eden noktai nazarlara göre, eldeki ö-
nergeleri de almak suretiyle yarın saat 10 dan 
evvel toplanarak bunu yeniden tertiplese daha 
isabetli olmaz mı? 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bir Kere nok
tai nazarınızı söylüyelim de. 

BAŞKAN -—Vaziyetin daha fazla yorulma
nıza aşağı yukarı tahammülü yoktur, önerge
leri oya sunmıyalım. Bir çok noktai nazarlar 
tezahür etti.. Encümen aykırı bir noktai nazar
da değildir. 

Müsaade buyurursanız, heyeti umumiye de 
tensip buyurursa önergeleri komisyona vere
lim. Komisyon tetkik etsin. Yarın esaslı bir şe
kilde Kamutayın huzuruna gelsin. (Muvafık ses
leri). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALÎB 
PEKEL (Tokad) — Komisyonun noktai naza
rını sizlere arzettik. Kabul edip etmemek sizle
re aittir. 

Yalnız Vehbi Sandal arkadaşımız, bazı şey
ler söyledi, onlara cevap vermek lüzumunu duy
dum. 

Şerefiye eski tâbirini kullanmıyorum, değer
lenme resmi müessesesinin işliyemediğinden ba
his buyurdular ve tekrar ettiler. Evet; bugün 
belediye gelirlerini tetkik edecek olursak, şere
fiye rakamının çok büyümediğini görmekteyiz. 
Sebebi, bu müessesenin iyi işliyememesinden 
değildir. Değerlendirme resmini almak için ya
pılması lâzımgelen imar hareketlerine belediye
lerin imkân bulamamasından gelmektedir. Be
lediyelerin elinde fazla para yoktur ki, imar ya
pabilsinler, şerefiye .almak için ya bir meydan 
açsınlar, ya bir park meydana getirsinler, yahut 
da bir iskele inşa etsinler. 

Şu yapılmalı bu yapılmalıdır ki, onun civa
rında, onun kenarında olan binalardan, arsalar
dan şerefiye alabilsin. Buna imkân bulamadık
ları ve belediyeler geniş mikyasta imar yapama
dığı için tabiatiyle şerefiye almak imkânını da 
bulamadı. Bu müessesenin işlememesi bundan
dır. işte belediyelere bu imkânı açmak içindir 
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ki, huzurunuza bu kanun gelmiş bulunuyor. Bu 
kanunu çıkardığınız takdirde umuyoruz ki, be
lediyeler oldukça bir imar hareketi yapmak yo
luna gidecekler ve bu müessese işliyecektir. 

Evet arkadaşlar, yine Sandal arkadaşımızın 
söylediği gibi şerefiyeyi sadece binalar veyahut 
arsaların kayıtlarına şerh verdirelim, bu bir ne
vi ipotek olur, ne vakit bu arsalar başkasına 
intikal ederse, daha doğrusu satılırsa, vereseye 
intikal ettiği zaman almak daha fenadır. Yal
nız, satılırsa satıldığı zaman alalım, bu, bunu 
aşağı yukarı almamak demektir. 

Böyle bir şeye talik ettik mi şerefiye diye 
belediyeleri boşu boşuna ümide düşürmekte bir 
mâna yoktur. Bunu kaldırmak daha doğru 
olur. 

Arsalardan almıyalım, bina yapıldığı zaman 
alalım dediler; aşağı yukarı bu da aynı şeydir. 

Şerefiye de belediyenin diğer resimleri gibi 
taksitle tahsil edilmektedir. Bunlar için eski 
mevzuatımız, beş müsavi taksitte, beş yılda tah
sili kabul etmiştir. Boraya da aynı şekilde inti
kal ettirdik. Ve bu tahsili emval kanununa gö
re tahsil edilir. Bunlar icra dairesine giderek 
haczen icra usullerine göre tahsil edilmekte de
ğildir. 

ipotek gibi, bunların kayıtlarına tapuda işa
ret edilmekteki maksat şudur: Herhangi başka 
bir yere intikal edecek olursa bu, tahsil edilme
den intikal edecek olursa, sahibinin de başka 
bir malı bulunmazsa iş tahsilsiz kalmasın diye, 
yani bu şeref iye denilen paranın tahsili imkânını 
hazır bulundurmak içindir. 

Belki başka türlü düşünen arkadaşlar olur, 
bu şerefiyeyi başka bir şey telâkki edenler, 
başka türlü bir borç telâkki edipte Tahsili Em
val Kanununa göre değil de alelade bir alacak 
gibi takibedilmesini istiyenler bulunabilir, bil
miyorum. Fakat biz komisyon olarak bunu uy
gun görmedik. Bizim vazifemiz komisyonun 
noktai nazarını sadece sizlere arzetmekten iba
rettir, tabiatiyle takdir sizlerindir. 

Şerefiye mutlaka bir yerde yeni bir cadde 
açılırsa, açıldığı zaman onun kenarında bulu
nacak olanlardan alınacaktır. Fakat aynı za
manda belki oraya kaldırım da yapılacak, bel
ki lâğım da yapılacak, bir arkadaşım böyle bu
yurdular, doğrudur, fakat o başka şeydir, bu 
başka şeydir. 
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Arkadaşlar, bunu demin bir arkadaşını te

barüz ettirdi, ben de tekrar tebarüz ettirmek 
isterim. Şerefiye herhangi bir yerde duran bi
nanın veyahut da bir arsanın kendi kendine 
orada durmasından dolayı kıymetinin, değeri
nin: artması ile ilgili değildir. Yalnız burada, 
Belediye tarafından yeni bir cadde, yeni bir 
sokak açılırsa, yeni bir park yapılırsa, yahut da 
yeni bir meydan açılırsa, burada kanunun say
dığı şeylerden birisi yapılırsa alınacaktır. Bu, 
yapılmadan evvelki kıymetle, yapıldıktan son
raki kıymet arasındaki fark alınacaktır. Şimdi
ye kadar kabul edilen esas da budur. Tekrar 
ekliyorum. Sadece Belediye istimlâk Kanunun
da mevcut oları bir hükmü, Belediye gelirleri 
Kanununda toplansın diye buraya nakletmiş 
bulunuyoruz. Orada da nispet % 50 dir, bu
rada da. Miktar değişmemiştir. Yalnız belki mal 
sahiplerine bir kolaylık temin edecek bazı hü
kümler ilâve ettik. Onları da sözcü arkadaşım 
izah buyurdu. Binaenaleyh, kabul, ademi ka
bul, takdir tamamen sizlerindir. NTasıl arzu 
buyurursanız öyle olur. Komisyonca yapılacak 
bir şey yoktur. 

MÎTAT ŞAK ÎR ALTAN (Konya) Muh
terem arkadaşlar, bendeniz söz almak fikrinde 
değildim. Birşey işittiğim için söz almış bulu
nuyorum. Mesken satılamaz diye kanunda bir 
kayıt vardır. Fakat buna rağmen mesken ka
bili haciz ve borca mahsuben satılabilir. Heri 
kalan para ile borçlunun haliyle mütenasip bir 
mesken alınır. Hulâsa, şudur : icra ile mesken 
satılabilir ve borca mahsup edilir. Borçlunun 
haliyle mütenasip olarak bir ev alınarak kendi
sine verilir. Esasta kabili haciz değildir, ama 
bu şekle gidilmektedir. 

Borçlunun borcu mahsup edildikten sonra 
bakiye para ile borçluya, bir mesken tedarik 
edilir. Bu tabiî, borçla evin kıymetine tekabül 
eden bir şeydir. Borcu kapamıyacak evler baş
ka, fakat getireceği bedel borcu Ödeyeceği ve 
artacağı talimin edilen binalar pekfılâ saldır. 

Tatbikatta bu böyledir. 
Bunun aksi bir hareket yapılırsa, yeniden 

bir hüküm tesis edilirse, bu, mal sahiplerinin 
aleyhine olur, doğru birşey olmaz. 

Değeri en nı<; bedelinin sureti tediyesi için Ko
misyon daha; müsait bir formül getirmeli ve ya-
hutta Sayın Sandal 'm noktai nazarına iştirak 
etmelidir. Şahsi kanaatim ve mâruzâtım budur. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ

LE (Erzurum) — Sayın arkadaşımız önergesin
de bu tasarının iyi işlenmediğinden bahsetmek
tedir. Buradaki bütün müzakere ve münakaşa
lardan gayet iyi netice almaktayız. Aşağı yu
karı rubu asra yaklaşan bir kanunun yerine bu 
kanunu ikame etmeyi Belediyelerin bugünkü va
ziyetine bir çare olmak üzere telâkki ediyoruz. 

Müsaade buyurun, müzakere edelim. Bu ka
nun ikmal edilecek bulunursa bütün Belediyele
rin ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır. Ricam, 
kanunun müzakere edilmesidir. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Efendim, 
eskiden Şerefiye Vergisi diyorduk, Şimdi bu Şe
refiye Vergisi yerine değer kıymet alınmasını 
gösteren madde bizi uzun boylu işgal etti, henüz 
de tenevvür etmiş değiliz. Bu maddeyi birçok 
önergelerle beraber Makamı Riyaset Komisyona 
havale etti. Bunun arkasından gelecek madde
lerde de mucibi münakaşa olacak hususlar var
dır, bunlar da Komisyona gidecektir. Tasarı ol
gun' olsaydı bir nıade İm kadar uzun zaman mü
nâkaşa edilmezdi. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunacağım, 
şimdi görüşülmekte olan bu tasarı hakkındaki 
müzakerenin gelecek içtima senesine, yani Üçün
cü İçtima senesine bırakılmasını oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Önerge 
redolunmuştur. 

Şimdi 15 nci maddeyi Komisyona verdik. Va
kit gecikti, yarın sabah saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,10 

Yanlış Doğru 

âkidir vakaadır 
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BAŞKAN — Altı önerge vardır, vakit de geç

ti. Şimdi bunları birer birer oyunuza arzetmek-
tense, bu mesken mevzuunda tertip ve tanzime 
taallûk eden noktalar var, İcra ve İflâs Kanu
nuna taallûk eden kısımlar var, Tahsili Em
val Kanununu ilgilendiren noktalar var, Komis
yonun, bütün bunları salim bir dimağla sırala
yıp, noktai nazarlarını Yüksek Heyetinize katî 
bir şekilde sunmasında bendeniz fayda mülâha
za ediyorum. Muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri). O halde Komisyondan rica edelim, bü
tün önergeleri Komisyona veriyoruz. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Benimki daha 
umumidir, okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN •—• Onu da birlikte Komisyona ve
ririz. Yarın sabaha 9 da toplanır, 10 a kadar 
hazırlarlar. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Efendim, be
nimkinin madde ile ilgisi yok, umumidir. 

BAŞKAN — Şimdi verilen ayrı bir önerge 
var. Tasarının müzakeresinin önümüzdeki içti
ma senesine bırakılması hakkındadır. Malûmu 
âliniz arkadaşların teklif hakları vâsidir. Bunu 
oyunuza sunmak üzere okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İyi işlenmemiş olan bu tasarının gelecek top

lantı yılında daıha olgun ve tatbik kabiliyetini 
haiz bir şekle konularak görüşülmesi için Komis
yona geri verilmesini teklif ederim. 

Ordu 
Hamdı Yalman 

409 neu sayfada, birinci sütunda, 38 nci sa
tırdan sonra şu sözler konacaktır : 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) — Büyük 
Meclisin mahabetine hürmet etmek lâzımdır. 
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Üniversiteler Kanununa ek Kanuna verilen oyların sottucu 

(Kanun kabul edilmiştir). 
Üye sayısı 4Ö5 

Oy verenler : 246 
Kabul edenler 241 

Reddedenler 2 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 206 
Açık Milletvekillikleri 1 3 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 

AĞRİ 
MüştaK A£tan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaa ökmen 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

[Kabul 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

edenler] 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Kasene İlgaz 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut Nedim Gün-
düzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 

Münir Hüsrev Güle 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolal 
Bekir Kaleli 
Dr, Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Alımed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

IÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
(yihad Baban 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Dr, Mim Kemal öke 

— 514 — 



İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Esat Çınar 
Seda! Dikmen 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Şükrü Soraeoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
. Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 78 30.6 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Ömer üzdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Erten 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 

. 1948 O : 3 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali YÖrüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi ,Yüregir 

ŞtîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Âksoy 
Cevdet Kerim încedavı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
îsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 

.Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Rait' Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Razi Soyer 
Sııut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin : 
Nuri Tarh an 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Gl. Naci Tınaz 
RİZE 

Dr. Fahri Kurtuluş 

ANKARA 
Emin Halim Ergun 

[Çekinserler] 
ÇORUM 

Necdet Yücer 
KONYA 

Mitat Şakir Altan 

— 515 — 



S : 70 36.6.1948 Ö : â 
[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullalı Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor (İ.) 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu(Ba
kan) 

BİTLİS 
Arif özdemir (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren (î.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars(l .) 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
tsmet Eker (I.) 
Süheyp Karafakıoğlu 
(t.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdı Bcrkman 
(t) 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
a.) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak (t.) 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya (I.) 
Hasan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMUŞANE 
Edip Tör (I.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğiu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 

Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan
rıcı ver (î.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran ' 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Ali Yücel (1.) 

KARS 
Aziz Samih llter 
Şeraf ettin Karacan 
Tezeı* Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğhı 
Nihat Erdem 
Sah ir Kurutluoğl 11 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim (Hakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar (İ.) 
Fatin Gökmen (t.) 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Memduh Ispartalıgil 
(I.) 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay (1.) 
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MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(t) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(I.) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

Ankara 1 
Aydm 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 78 30. 
NİĞDE 

Rif at Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
(1.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran (t.) 

StîRD 

Eraurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 

Etem İzzet Benice 
SİNOB 

Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orkon 
Hasan Saka (Başbakan) 

Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad * 1 

Ali Sarıalioglu 
TUNCELİ 

Mahmut Tan (1.) 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas (1.) 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant (1.) 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

Yoagad 1 

13 
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S.Sayısı: |77 
Belediye gelirleri hakkında (1 /65 ) ve Gümrük Tarife Kanununu 
değiştiren Kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1 /228) sayılı kanun tasarıları ve Geçici Komis

yon raporu 

Belediye Gelirleri hakkında Kanun tasarısı (1/65) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 13 . XII . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Hayı : 71 - 461, 6/2694 . « ' 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediye gelirleri hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . XII . 
1845 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu arzederim. 

Başbakan 
. , , , , / §' Saraçoğlu 

Belediye gelirleri kanunu tasarısına ait gerekçe 

Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında belediye işlerinin ayrı teşkillere verilmesinden evvel kadı
ların, intisap ve mimar ağalarının bir kısım belediye görevlerini yapmakla ödevlendirilmiş bulun
dukları sırada, İhtisap Resmi adiyle bazı belediye gelirleri toplanmakta idi. (Kanunnamei Âli Os
man) da ihtisap Resmine tâbi maddeleri ve tarifeleri kaydeden iki bölüm görülmektedir. 1242 ta
rihine kadar bu resim, tartı ve ölçü (Kapan hakk ) , pazar bacı gibi adlarla şehir ve kasabalarda 
ve panayırlarda alınmıştır. Bu tarihten sonra İstanbul'da İhtisap Resminin şekli değiştirilmiş ve 
Oktruva Resmi mahiyetiıd alarak (Asakivi Mansurei Muhammediye) nin harcamalarına karşılık 
tutulmuştur. 

Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra, belediye görevlerinin bir kısmı olan esnaf, erzak, fiyat ve narh 
işlerine bakmak üzere bir İhtisap Nazırlığı kurulmuşsa da bu Nazırlık aynı zamanda İstanbul Va
liliği, Zaptiye Nazırlığı işlerini de görmekte idi Hattâ ozamaııki Ordu harcamalarına karşılık tu
tulan İhtisap Resmini üe tahsil ettiğine göre, kısmen Maliye Nazırlığı vazifesiyle de yetkili de
mektir. 

1271 de İhtisap Nazırlığı kaldırılarak Şehir Ezginliği kurulmuş ve İstanbul'da tahsil olunan resim
leri ve saireyi toplayıp Maliye Hazinesine teslim etmek) de bu Eminliğin asıl vazifeleri arasında 
gösterilmiştir. 

Bu gelirler arasında Duhuliye Resmi, Kara Nakil Vasıtaları Resmi, Tenvirat, .Tanzifat Resimleri, 
Kontrol Harçları, ölçü ve Tartı resimleri, Şerefiye, Yapı Ruhsatiyesi, Kazanç Vergisi, Bina Ver
gisi vardır. 

İstanbul dışında yurdun diğer 3 erlerinde belediye teşkilâtı vücuda getirilmesi ilk Önce, 1281 
(1864) tarihli (İdarei Vilâyet Nizamnamesinin) de ve bundan sonra da 1287 (1870) tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Nizamnamesinde yeralmıştır. Yönetmeliğine göre İstanbul'da alınmakta olan 



— 2 — 
ıesimlerden bir kısmı taşra belediyeleri için de gelir olarak gösterilmiş ve bu arada, belediye hiz
metler inden faydalanan belediye sakinler inden durulularına göre ve belediye meclisleri karar ı ile 
Belediye Tanzimat Veı'gisi alınması kabul edilmiştir. 

Memleketimizde y u r d u n her ta ra l ına şâmil ilk Belediye Kanunu 1293 tarihli Vilâyat Belediye Ka
nunudur . Kanun halinde ilk Belediye vergi ve resimleri de aynı kanunun içinde - Dördüncü bölü
mün 9 ucu maddesinde yer almıştır. 

Meşrutiyetten sonra, 1330 yılında belediye gelirleri (Rüsumu Belediye Kanunu) adiyle ayrı bir 
kanun konusu yapıldı . Bundan sonra da bugün yürür lük te bulunan 1340 tarihli ve 423 sayılı Ka
nun çıkarıldı. Bu son üç kanun genel çizgileri bakımından biri birinden farklı değildir ve her 
üçü asıl larında belediye hizmetlerinin karşılıkları olan gelirleri sağlıyaeak az çok genişçe imkânlara 
dayanmış olmakla beraber, sonradan yapılan değişikliklerle bu imkânlar daralt ı lmış ve hizmetlerin 
genişlemesi ise darlığın etkisini büsbütün ar t ı rmış bulunmaktadır . 

B u .yönden yürü r lük te bulunan 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Kesimleri Kanunu, 
belediyelerimizin gelir ihtiyaçlarını karşı layamamaktadır . Bu kanunun çıkarıldığı tarihteki yaşa
yış şar t ve icapları çok değişmiş, şehir ve kasabalarımızın kurulması ve düzenlenmesi ve halkın ma
hallî mahiyetteki çeşitli medeni ihtiyaçlarının yerine getirilmesi yolundaki belediye hizmetleri pek 
genişlemiş bulunmaktadır . 

1930 yılında yürür lüğe konan 1580 sayılı yeni Belediye Kanunu belediyelerimize yeniden birçok 
hizmetler ve ödevler yüklemiş, Belediye Yapı ve Voli ar. Belediye Kamulaşt ırma Kanunlar ı ile bu 
alanda ihtiyaç duyulan diğer kanuni hükümler konmuşsa da belediye gelirlerinin hizmet ve ödev
lerin gerekleriyle denkleştirilerek artır ı lmasına girisilmemiştir. Ha t t â bazı önemli belediye gelirlerinin 
yeni kanunlar la azaltılmış olduğunu görmekteyiz. Meselâ vasıtasız vergiler kesirlerinin birleştiril
mesi hakkıdaki 1454 sayılı Kanunla kazanç vergisinden belediye hissesi % 3 e, bina vergisinden 
belediye hissesi % 15 e indirilmiştir . Her iki hisse 423 sayılı Belediye ve Kesimleri Kanununa göre 
% 25 nispetinde idi. Kazanç vergisi hissesi % 3 e indirildikten başka bu vergiye muhtelif kanunlar
la yapılan zamlar belediye hissesine tâbi tu tulmadığından belediyelerimizin verginin gelişmesinden 
faydalanması mümkün olamamıştır. 

3702 sayılı Kanuna göre t iyatro ve sinema ücretlerinden Belediye ve Devlet paylar ı olarak alı
nan resini yarı yar ıya iken Devlet payı 12 misline çıkarılarak Belediye payı olduğu gibi bırakılmış 
yani Belediye payının nispeti Belediye hizmetleri aleyhine 13 de 1 e indiri lmiştir Halbuki her mem
lekette eğlence resimleri belediye geliri olarak kabul edilmiştir . 

Kile ve Kan ta r resmi 42)5 saydı Kanuna göre kıymet esası üzerinden a l ınmakta ve top tan alı
nıp sat ı lan mallar ın belediyece tar t ı lması mecburi bu lunmakta iken, 1928 yılında 123(î sayılı 
Kanunla belediyenin resim alma yetkis i müracaat şar t ına bağlanmış ve kıymet esası yerine de 
100 ki loda iki ku ruş alınması hükmü konmuştur . Kanundaki değişikik bu geliri yar ıdan fazla. 
eksilt mistir. 

Yeniden konmasını teklif etmek bahis konusuolnıamakla beraber, Ok t ruvan ın kaldı r ı larak ye
rine 2256 sayılı Kanun la gümrük % 10 hırının konması belediyelerimizin gelirlerindi1 önemli 
bir eksilişe sebep olduğunu söylemek yer inde olur. içinde bu lunduğumuz o lağanüs tü şa r t l a r 
bu eksiliş nispetini a r t ı rmış olduğu gibi. y u r d u m u z u n sanayileşme a lan ındak i gelişmesi dola-
yısiyle iht iyaçlarımızın kısmen memleket içinde sağlanmasına başlanması da bu eksilişi devamlı 
o la rak genişi e tmektedir . Bir t a ra f t an belediye gelirleri söylediğimiz sebeplerle azalırken diğer 
y a n d a n harcamala r ı a r t ı r an hizmet gelişmelerine geliri 50 000 l i radan yukar ı belediyelerin (

( 1. 
Cumhur iye t Merkez Bankası payı, % 4 Beden Terbiyesi payı eklenmiş bulunuyordu. 

Bu durum, 1934 y ı l ındanber i gözönüne a l ınarak inceleme konusu yapılmış ve bu a rada 1935 
yı l ında A n k a r a ' d a ilk defa olarak Birinci Uraylar Kongresi adiyle toplanan kongrede belediye 
gel ir ler inin art ı r ı lması işinin görüşülmesi belediye başkanlar ım izm üzer inde durduğu en önemli 
konu olmuştur . 

Kongrenin bu konuda kabul e t t iğ i başlıca esaslar şun l a rd ı r : 
l. — Belediye sınırı içindeki yükümlüle r in yolvergisinc % 50 /.anı yapılması , 

( S. Sayış . : 177) 
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2. Toptan- satılan eşyanın mecburi olarak belediye kantarı ile tartılması, 
:>. - Bina ve Kazanç, vergilerinden ayrılan belediye payları nispetlerinin artırılması, 
4. — Tuz ve şeker hariç olmak üzere Tekel'e tâbi maddelerin satış fiyatlarından belediyeler 

için pay ayrılması, 
f>. -— tnşa ve tamir ruhsat harcı hiç denecek derecede az olduğundan artırılması, 
(i. - - TcllTıİlık resminin kapalı zarf usuliye yapılan artırma ve eksiltmelere teşmili. 
7. —- Sigorta ortaklarının yangın söndürme masraflarına iştirak hisselerinin artırılması ve bu 

hisselerin halka intikal ettirilmeden sigorta ortaklıkları tarafından ödenmesinin sağlanması. 
8. — Belediyelerin mecburi olarak yapmakla oldukları hizmetlerden bazı hallerde gelir fazla

sı ortaya çıksa dahi kâr kastı olmadığından Hazinece vergi alınmaması, 
i). — Elektrik, su ve havagazı sarfiyatından belediyelerce resim alınmaması, 
10. — Doğrudan doğruya hizmet karşılığı olan belediye vergi ve resimlerinin resmî kurumlara 

da teşmili, 
11. — Otellerde ve hanlarda kalacaklardan belediye meclislerince düzenlenecek tarife üzerin

den resim alınması, 
12. — Sağlık kurumları harcamaları karşılığı olarak Sağlık Vergisi adiyle şahsi bir vergi kon

ması, 
lo. — Ampul satışının belediye sınırı içinde ayrıcalıkla belediyelere verilmesi, 
14. — Telefon konuşma ücretlerine belediye payı eklenmesi, 
1"). — Oenel nakil vasıtalarında yolcu ücrellerine belediyeler için bir resim konması, 
K). — Seyyar satıcıların sınıf ücretinden ve belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye gö

re resme tâbi tutulması, 
17. — İmâr plânları uygulanmasından doğan değerlenmelerin resme tâbi tutulması suretiyle 

değerlenme resmi konusunun genişletilmesi, 
Mahallî idareler gelirlerinin artırılması isi bir aralık Partimizin Meclis (irupu tarafından ele 

alınmış ve kurulan Komisyon arasından seçilen uzmanlar komisyonunda bu iş üzerinde seneler
ce çalışıldıktan sonra 1937 yılında bir rapor verilmiştir. 

Traylaı- Kongresinin kabul ettiği esaslar da gözönüne alınarak hazırlanmış olan bu raporda. 
kongre kararlarından başka başlıca aşağıdaki talep ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 

1. — Temizleme ve aydınlatma resminin binde birden binde altıya çıkarılması müstesnaların 
kaldırılması, iratlı arsaların resim konuluna alınması, 

2. — Kantar ve kile resminde nıecburiliğin iadesiyle beraber nispetinin kıymetin °/(: yarımına 
çıkarılması, 

3. — Lâğım, kaldırım ve su tesisi ve inşa masraflarından alınacak belediye hissesinin yeniden 
tesbiti, 

4. — Yangın söndürme tesisat ve teşkilâtı için bina vergisine kesir ilâve edilmesi, 
5. — Kanunun faydalanmasına mahsus suların fazlasından ücret alınması, 
6. — Su yolları, çocuk bahçeleri belediye kurulları, dispanser, doğum ve emzirme evleri, ye

timhane, aceze evleri, rıhtım ve saire gibi karşılıksız hizmetler için bina ve arsa kıymetlerinden 
binde beş alınması, 

7. — Her yıl Devlet bütçesinde belediyeler müşterek hissesi adıyla bir fasıl açılarak umum 
belediyelerin senelik gelirlerinin c/c 15 inden aşağı olmamak üezre yardım ödeneği ayrılması ve bu 
ödeneğin sağlık ve imar konuları gibi programlı işlere harcanması, 

Komisyonun raporunda ayrıca: 
Karşılığı temin edilmedikçe bu idarelere yeni hizmetler verilmemesi de temenni ve tavsiye edil

mektedir. 
JtKsikJcanun tasalısının hazırlanmasında gözönünde bulundurulmuş olan esaslar şunlardır: 

1. — Hizmet karşılığı olan belediye resimlerini hizmetin ifası için yapılan veya yapılması ge
rekli görülen harcamaların seviyesine çıkarmak. 
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2. — Karşılığı olmıyan bazı önemli belediye hizmetlerinin görülmesini sağlamak iyin yeni ge

lir kaynakla r ı bulmak, 
o. — Vergi ve resimlerin t a h a k k u k ve tahsi l inde kolaylık temin ve lüzumsuz masra f tan sakınıl

mak yani belediye gelir lerini en az masraf la elde etmek, 
4. — Eldeki kanun , birçok hükümler i t ü r lü kanun la r l a değişt ir i lerek veya y ü r ü r l ü k t e n kaldı

r ı l a rak pek yamalı bir hale gelmiş o lduğundan Belediye Vergi ve Resimlerine ai t Kanun hüküm
lerini eksiksiz ve fazlasız o larak topluca bir a r a d a bu lundurmak , 

Tasarı maddelerinin düzenlenişinde, Uraylar Kongresinin karar la r ı ile Part i Komisyonunun istek 
ve tavsiyeleri esas tu tu lmuş tur . Ancak Belediye İşletmelerinin Hazinece vergi konusu yapılması Özel 
Kanun la r ile ilgili olduğundan hu kanunun çerçevesine sokulmamış olduğu gibi ampul satışının 
ayrıcalıkla belediyelere verilmesi ve oteller ile hanlarda kalaeakhırdan resim alınması da uygulanma 
güçlüğü yüzünden u y g u n görülmemişt i r . 

Telefon konuşma ücret ler inden, elektr ik ve havagazı sa r f iya t ından ve genel nakil vasıtala
r ı nda n belediyece resim alınması 4375 sayılı K a n u n l a kabul edilmiş o lduğundan bu hükümler in 
t a sa r ıya aktar ı l ıuasiyle yetiııildi. 

Seyyar sat ıc ı lardan resim alınması Kazanç Vergisi Kanunu ile ilgili görüldüğünden bu tasa
rının konusu dışında bırakıldı . 

Sağlık vergisi konusunun ; bu tasarı kanunlaş t ık tan sonra ehle edilecek gelirlerin ihtiyaca ye
terliği derecesine göre ele alınması (lüşünüldü. 

Ayrıca belediyelere; âdi gelirlerle karşı lanması mümkün olmıyan hizmetleri için olağanüslü 
gelir ler sağlanması ve nüfusu iki İlinden aşağı beldelerin köy karak le r in i haiz olmaları dolayı 
siyle köylerde olduğu gibi imece ve salma usulüne başvurulmasını amae tulan iki tasarı üzerinde 
çal ış ı lmaktadır . 

Bina Vergisine zam yapılması uygun görü lmediğ ind in binalarla iligili hizmetlerin harcan
maları nispetinde ve hizmet karşılığı olarak resini halinde yapılaenk yüklemeler dışına çıkıhtıadı. 

1840 tarihl i Belediye Vergi ve Kesimleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesinin belediyeler
ce Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye K a n u n u n u n yayınlanmasından önce teaıııülen alınmak
ta olan resimlerin tahsiline belediye meclislerinin kararı w genel meclislerin inceleme ve onan
ması ile devam edileceği hakk ındak i hükmü bu tasarı ile yürür lük ten kald ı r ı lmaktadı r . 

Bu suret le küçük belediyelerimiz loplamı 75 000 lirayı aşmıyaıı bir gelirden mahrum kala
caklar isede, bir ta raf tan işletme vergisinden belediye payının nüfus esası üzerinden dağıt ı lması 
d iğer t a ra f t an küçük belediyelerimiz için salma ve imece esasını kabul etmekte olan yeni bir ta
sarı hazı r lanmakla bulunması, bu kaybı fazlasiyle karş ıhyaeakt ir. 

Belediye vergi ve resimlerinin tarihçesine hizmetlerin genişlemesi ve gelirlerin azalması sure
tiyle a ra la r ındaki denkleşmenin bozulmasına ve belediye gelirlerinin ihtiyaca ye ter hale getiril
mesi için şimdiye kada r yapılan çalışmalara ait bu aç ık lamalardan sonra hazırlanmış olan kanun 
tasarıs ının maddeler ine ait gerekçeleri inceliyebiliriz. 

Gelir Vergisinin işletmeler kısmından belediye payı : 
425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi , belediyeleri Kazanç Vergisine % 25 ni geçmemek üzere bir 

munzam pay ilâvesine yetkili kı lmıştır . Vasıtasız 'Vergiler Kesir ler inin Tevhit ve Tadil i hakk ında
ki 1454 sayılı Kanunun 1.3 ncü maddesiyle bu nispet, kesin o larak % 3 e indirilmiş o lduğu gibi ver
giye yapı lan zamlar belediye payından hariç tu tu lmak suret iyle belediyelerimiz verginin gelişme
sinden faydalanamamıştır . Bu sebeple Kazanç. Vergisinden belediye payına belediye meclislerince 
% 2 ye k a d a r zam yapılması ^yetkisinin verilmesi \e belediye hissesinin verginin zamlar ına da teş
mili düşünülmüş isede, Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan Gelir Vergisi Kanunu ile Kazanç Ver
gisi ka ld ı r ı lacağından dolayı bunun yerine yeni verginin işletmeler k ısmından c/a 20 nispet inde 
belediye payı ayrılması u y g u n görülmüş bu payın beş buçuk - 6 000 000 l i rayı bulacağı ve bu su
ret le Kazanç Vergis inden belediye payı için düşünülen genişlemeyi sağlıyacağı umulmaktadı r . B u 
hissenin daha ziyade büyük şehir ve kasaba la rda toplanacağı güzöııüne a l ınarak küçük kasa bala -
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rıu da bundan faydalanmalarını sağlamak amacı ile belediye hissesinin nüfusları nispetinde bele
diyelere dağıtılması esası kabul edilmiştir. 

Bina Vergisinden belediye payı : 
.Bina Vergisinden belediye payında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
Yol Vergisinden belediye payı : 
Şose ve Köprüler Kanunu gereğince tahakkuk ve tahsil ettirilen Yol Yergisinin (/c 8f> i İl Özel 

İdarelerine ve % 15 i de Devlet yollarına harcanmak üzere, Bayındırlık Bakanlığı emrine veril
mekte ve köylerde köy halkına yol işleri için imece suretiyle çalışmak ödevi yükletilmekte olup 
belediyelerimiz yapacağı yol, köprü, kaldırım gibi hizmetleri için böyle bir gelire sahip olmadıkları 
cihetle Yol Vergisi ödevlilerinden belediye sınırları içinde bulunanlara belediye meclisleri kararı 
ile (/'c 25 den (/i 50 ye kadar zam yapılması muvafık görülmüş ve esas ödevlerini bedenen çalışmak 
suretiyle yerine getirecek olanların belediye payları için de çalışabilmeleri esası kabul edilmiştir. 
Belediyelerce çalıştırılanııyacak ödevliler ti Özel İdarelerince çalıştırılarak karşılığı olan günde
likler belediyelere ödenecektir. 

Bu gelir münhasıran belediyelerin bayındırlık işlerine harcanacaktır. Aneak Yol Vergisine 
C4427 numaralı Kanunla yapılan zammın kaldırılmasından evvel belediyelerin Yol Vergisinden ay
rıca belediye payı alması doğru görülmiyerek .tanırının 44 ncü maddesine bu yolda kayıt kon
muştur. 

Tiyatro, sineni a ve konserlerin bilet bedellerinden belediye payı : 
Tiyatro, sinema ve konserlerin bilet be deli erinden 3702 sayılı Kanuna göre yarısı belediyelere, 

yarısı Hazineye ait rlmak üzere cfr 10 resim aln ması esası konmuştu. Belediyeye ait % 5 in % 3 ü 
Darülaceze, Hazineye ait % 5 in % 2 si Damga, </C 3 ü Tayyare Resmi idi. Sonradan bu % 10 re
sim 4040, 4437 ve 4505 sayılı kanunlarla % 05 e çıkarılmış olduğu halde bu zamlardan belediye pa
yı ayrılmıyarak belediye hissesi % 5 le kalmış ve Hazine payı 12 misli artırılmış bulunmaktadır. 
Halbuki eyleııce resimleri belediyelerin esas gelirleri arasında buluduğundan, bu tasarı ile Hazine-
hissesinin tamamından % 80 ni belediyelere bırakılmaktadır. 

Yangından koruma resim ve sigorta kumpanyalarının iştirak payı : 
Yangın sigorta kumpanyalarının belediyelerimizin yangın söndürme masraflarına iştirak ettiril

mesi hükmünü koyan 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesi uygulanma alanında bekle
nen sonucu vermemiştir. Çünkü kanun yangınların kolaylıkla söndürülmesinde bu kumpanyaların 
faydalanmalarını gozönüne alarak kumpanyaların kendi primlerinden bir kısmını belediyelere bırak
maları amacını gütmüş olduğu halde, kumpanyaların iştirak payını primlere eklemek suretiyle müş
terilere yüklettikleri anlaşılmıştır. Bu hal ise, binasını sigorta ettinniyenler yangın söndürme hiz
meti karşılığında hiçbir para ödemezken sigorta ettirilenlerin hem kumpanyaya para ödemeleri 
hem de bu paraya ek olarak masrafa iştirak payına tâbi tutulmaları gibi eşitsizlikleri doğurmuştur. 
Bu sebeple hem eşitsizliği kaldırmak ve yangın yüzünden millî servetimizin kayıplara uğramasını 
ve birçok aile ocaklarının sönmesini önlemek maksadiyle belediyelerimizin yangın söndürme teşki-
lât̂  ve vasıtalarını tamamlamalarına imkân verilmek üzere, bina vergisine % 1 i geçmemek üzere 
zam yapılabilmesi için Belediye Meclislerine yetki tanınmış ve sigorta kumpanyalarının iştirak hisse
lerini müşteriye intikal ettiremiyecekleri hakkında maddeye hüküm konmuştur. 

Bu gelirler yangın söndürme hizmetlerinden başka işlere harcana m lyacaktır. Bu sebeple Bele
diye Meclisleri resim ve iştirak paylarının nispet ve miktarlarını ihtiyaca göre ayarlıyacaklardır 
Resmin yükümlüsü yapı sahibi ise de yapıların kiralarını Millî Korunma Kanunu sabit tutmuş oldu
ğunda akarlardan alınacak resmin olağanüstü hallerin bittiği Hükümetçe ilân edildiği tarihi ko-
valıyan yıla kadar kiracıya yüklenebileceği kabul edilmiştir. Bina vergisine tâbi olmıyan yapılar
dan bu resim almınıyacaktır. 

Elektrik ve havagazmdan belediye payı: 
4375 sayılı Kanunun belediye sınırları içinde işliyetı tarifesi belli nakil vasıtaları ile banliyö 

trenlerinin bilet bedellerine ve Şehirler ve Milletlerarası muhabereleri hariç olmak üzere 
telefon abone ve konuşma ücretlerine belediye payı eklenmesine ait hükümleri Bakanlar Kurulu 
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kararı yerine ilgili Bakanlar kaydı konarak ve belediye sınırlan içinde sarf ve istihlâk edilen 
elektrikle havagazmdan alınacak resimler hakkındaki hükmü Bakanlar Kurulunun tasvibi kal
dırılarak ayniyle tasarıya alınmıştır. 

Temizleme ve aydınlatma resmi: 
Tanzifat ve tenvirat resimleri bir matraha dayandığından dolayı tahakkuk ve tahsilinde kolay

lık olmak üzere, (Temizleme ve aydınlatma) resmi adiyle bir maddede birleştirilmiş binalarda ve 
kıymet esası yerine safi iratları esas tutulmuştur. 
NL Hizmet karşılığı olan resmin irat getirmiyen bir kamu hizmetine taiısis edilenler dışındaki res

mî dairelerden alınmaması için sebep görülmediğinden bunlar ve iratlı arsalarla imar sınırı için
de olupta mahalle kurulmasına izin verilen yerlerdeki iratsız arsalar resme tâbi tutulmuştur. 

Yürürlükte bulunan Belediye Vergi ve Kesimleri Kanunu resmin akarlardan iki misli kadar 
alınabileceği esasını koymuş isede akarların tâbi olacağı l'azla resmin '/i 50 yi geçmemesi •-i'i«,"<" 
daha uygun görülmüştür. Diğer taraftan safi iratları bin lirayı geçen binalarda kıymetleı 
lirayı aşan arsalarda bu miktarların üstündeki kısımdan alınacak resim; hizmetin mas 
iradın veya kıymetin artması nispetinde fazlalaşmama,sindan dolayı asıl resmin yarısı ol. 
bul edilmiştir^ Bu konuda yeni kabul edilen esaslardan en önemlisi de temizleme ve ay( 
resmi gelirinin hizmete tahsis edilmiş olması ve resim nispetlerinin âzami olarak gösteril 
diye meclislerince bu âzami haddi geçmemek üzere hizmet için yapılacak masraflarla ayarl, 
dır. Bu esas temizleme ve aydınlatma işlerinin bir işletme konusu olarak ele alınması ve 
vasıtalarının yenilenmeleri ve bedellerinin itfası ile ilgilidir. Resmin yükümlülerden Özel 
lerce ve Bina Vergisinin taksit zamanlarında tahsil edilmesi esasının kabulü belediyeleri 
masrafından kurtaracağı gibi yükümlüleri de fazla müracaatlarla rahatsız etmekten koru,, 
tır. 

Hayvan kesim ücret ve resmi : •»». 
423 sayılı Kanunun 29 neu maddesinde yazılı mezbaha ücreti ve zephiye resmi, hayvan \u • " 

ücret ve resmi adiyle tasarıya alınmıştır. Kesim resminin bugün tâbi olduğu tarife bir misli artı. 
mış ve ancak Belediye Meclislerinin bu resmi yarıya kadar indirebileceği kabul edilmek sureth 
ayrı ayrı yerlere ait fryatlarm ve şartların icaplarına göre resmin genişleyip daraltılmasının saH 

lanması düşünülmüştür. Ziraate birinci derecede zarar veren yabandonıuzlarma karşı mücadeleyi 
teşvik maksaeliyle yabadomuzları resimden hariç tutulmuştur. Kesim resminin yarısının il Özel 
İdarelerine verileceği hakkındaki kayıt kaldırılmıştır. Kanarası olmıyaıı ve geliri pek az bulunan 
küçük belediyelerde uygulanan hayvan kesim resminin yarısından bu gibi belediyeleri mahrum et 
inek muvafık görülmediği gibi esasen önemli bir tutarı olmıyaıı bu paralardan Özel idarelerin 
kaybı da pek az olacaktır. (1942 yılında 84 000) lira kesim ücretleri hakkında bugün uygulanan 
esaslarda değişiklik yapılmıştır. 

FA taşıma ücreti : 
Et taşıma hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ucu maddesinin 5 nci fıkrasını de

ğiştiren 3666 sayılı Kanunla belediyelere verilmiş ve bu hizmet karşılığında bir ücret alınması kabul 
edilmiş olduğundan bu hüküm hazırlanan belediye gelirleri tasarısına alınmıştır. 

3666 sayılı Kanun alınacak ücret hakkındaki Belediye Meclisleri kararını İçişleri Bakanlığının 
(inanılmasına bağlı tutmuş ise de, bunun belediye bütçelerini onamlamıya yetkili makamlara bıra
kılması daha uygun görülmüştür. 

Yeniden yapılacak yol, lâğım ve su tesislerinin masraflarına iştirak payı : 
423 sayılı Kanunun 41 nci maddesi yeniden yapılacak kaldırım ve lâğımlar için harcanan pa

raların yarısının ilgililerden alınacağını, ancak şehirlerdi» 12, kasabalarda 9 metreden geniş olan 
yolların fazla kısımlarının masrafları tamamen belediyeye ait olduğunu göstermiş ve alınacak 
paraların kaç yılda tahsil edileceğini bildirmemiştir. 

Bu kanun tasarısında kaldırım ve lâğımlara kamulaştırma giderleriyle su tesisleri eklenmiş ve 
yeniden yapılacak kaydı açıklanmıştır. Ancak kamulaştırma bedellerinin . sahiplerinden kısmen 
olsun geri alınması gibi durumun ortaya çıkmaması için kamulaştırma bedelerilnin tevziinde mal-
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l an kamulaştırılanlar hariç tutulduğu gibi kasabalarda. 12, şehirlerde .1.5 metreden geniş yollarda 
bu miktarları aşan kısmın masrafı tamamen belediyelere ait olarak kabul edilmiştir. Bugün yü
rürlükte olan kanunda kasabalarda 9 ve şehirlerde 12 metre olarak gösterilmiş ise de bugünün 
ihtiyaçlarına göre bunların genişletilmesi uygun görülmüştür. Tevzi edilecek masrafın bina ve 
arsaların yalnız cephelerine göre hesaplanması yerine yarısının cephe uzunlukları yarısının da kıy
metleri esas alınmak suretiyle dağılması daha âdilâne olacağı düşünüldüğünden tasarıya bu yolda 
hüküm konmuştur. Esaslı tamirler tarif edilerek giderin sekizde birine tâbi tutulmuştur. Giderin 
beş yılda alınması esası kabul edilmekle beraber senelik taksit binaların gayrisâfi iratların % 10 unu 
ve arsalarda kıymetlerinin % 1 ini geçtiği takdirde senelerin artırılması uygun görülmüştür. An
cak tevzi edilecek paranın tamamı her ne suretle olursa olsun her tesis için gayrimenkul kıymetle
rinin c/f 5 i geçmiyeceği esası konmuş ve irat getirnıiyen bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan 
resmî binalar, bu maddenin çerçevesi dışında bırakılmıştır. 

Harita ve İmar plânları masraflarına iştirak payı : . . - - » i& | 
423 sayılı Kanunun 18 nci maddesi kasaba, şehir kadastrosunun yeniden düzenlenmesini veya 

tarla, bağ, bahçe ve bostanların mahallelere ayrılması için gerekli haritanın keşif masrafları arsa 
ve yapı sahiplerinden tahsil edilmesini emretmektedir. Bu hükmün harita ve imar plânlarının dü
zenlenmesi ve tamamlanması için yapılacak masrafların bina ve arsa sahiplerinden tahsil edile
ceği şeklinde değiştirilmesi uygun görüldüğünden tasarıya bu şekil verilmiş ve evvelce bunun bina 
ve arsa saiplerinden ne nispet ve esas üzerinden tahsil edileceği hakkında bir kayıt olmadığından bina
lar gayrisâfi iratları arsaların da kıymetleri nispetinde kaydı maddeye eklendiği gibi resmin tahsili 
için harita ve imar plânlarını yetkili makamlarca onamlaııması hükmü konulmak suretiyle hemşeri-
lere yersiz ve hizmetsiz resim yüklet ilmem esi sağlanmıştır. İmar plânlarının kısım kısım yapılması ha
linde bu çeşit plânlara ait masrafların yalınız o kısımdaki gayrimenkul sahiplerine dağıtılması 
satıştan mütevellit ferağ halinde borç bakiyesinin defaten alınması, irat getirmeyen bir kamu hiz
metine tahsis edilmiş olan resmî binaların bu madde hükmünden müstesna tutulması uygun görüldü
ğünden maddeye bu hususta gerekli hükümler konmuştur. 

Değerlenme Resmî : 
423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun değerlenme resmine ait 39 ncu maddesi 3710 

sayılı Belediye Kamulaştırma Kanununun 21 nci maddesiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu kanununun 
tasarısında değerlenme resmî için bahsi geçen 21 nci madde hükümleri esas tutulmuş ve- ancak de
ğerlenmeyi gerektiren diğer unsurlar da maddeye eklenmiştir, yolların kasabalarda 12 şehirlerde 15 
metreye kadar genişletilmesi halinde değerlenme resmî ile 12 nci madde de gösterilen masrafa işti
rak payından hangisi fazla ise yalınız onun alınması ve mal sahibi tarafından yapüan ameli
yelerden doğan değerlenmelerle irat getirmiyen bir kamu hizmetine tahsis edilen resmî binaların de
ğerlenme resminden ayrık tutulması uygun görüldüğünden madde bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Nakil Vasıtaları Numara Masrafı : 
Bu konu, 423 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki esasa göre tasarıya geçirilmiştir. Ancak bu 

masraf belediyelerce fiîlen yapılacak masrafı aşmıyacak şekilde tevzi edileceği ve seyrisefer düzenini 
sağlamak maksadiyle her ulaştırma vasıtasının bir plâka taşımasını amaç tuttuğu-cihetle resmî nakil 
vasıtaları bundan hariç tutulmadığı gibi bu durum karşısında işin Belediye Meclisi kararma bağlı 
tutulması lüzumsuz görüldüğünden Belediye Encümenine bırakılması uygun görülmüştür. Yapılara 
ait kısım binaların numaralanmasına ve sokaklara isim verilmesine dair 1003 numaralı kanunun çerçe
vesi içine girmiş olduğundan maddenin bununla ilgili kısmı tasarının konusuna alınmamıştır. 

Kara nakil vasıtalarından alınacak resim için 423 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde gösteri
len en yüksek hadler bir misli artırılmış bir buçuk tonluk kamyonlar büyük kamyonlardan farklı 
tutulmuştur. Yarım tarifeye tâbi olan özel kişilerin nakil vasıtaları arasına motosiklet ve bisik
letlerin de konması uygun görülmüş ve resimden ayrık tutulacak taşıt araçları açıklanmıştır. 

Deniz nakil vasıtalarından alınacak resim 423 sayılı Kanunun 24 ncü maddesindeki esas çer
çevesinde tasarıya geçirilmiş ve ancak madde Deniz nakil vasıtaları resim ve Liman işgal res-
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mİ olarak iki resini kapsadığ ından her birinin özel f ıkra lara ayr ı la rak yazılması münasip gö
rülmüştür . 

iskele ve r ıh t ımlardan al ınacak geçiş resmi: 
İskele, rıhtım ve sai reden al ınacak geçiş resmi 423 saylı Kanınınım 2(> neı maddesindeki esa

sa, göre tasar ıya alınmış ve tarifelerin [»akanlar Kurulu karar ı ile uygulanacağı kaydı maddeye 
eklenmiştir . Tekel idaresine ait tuzlar ın ve t ü tün l e r in resimden ayr ık iııtulnıası ve tüccara ve 
çiftçiye ait t ü tün le r in t o n u n d a n al ınacak resmin .">() kuruşu geçmemesi için. 3437 sayılı Tü tün ve 
T ü l ü n İnhisar ı Kanununun 11,") nei maddesiyle 3078 sayılı Tuz Kanununun 33 neü maddesi hük
mü saklı t u tu lmuş tu r . 

İlân ve reklam resmi: 
Levha resmine tâbi ulan yerler aras ına s e r b e s t meslek erbabının çalıştıkları yerler eklenmiş 

ve evelee tahdi ts iz olarak Belediye meclislerinin yetki ler ine bırakılmış olan resim miktar ının 40ü 
lirayı geçnıiyeceği ve; resmî dai re ler in k a p ı l a r ı n u konacak levhaların resme tâbi olmadığı göste
rilmiştir. Postalıane, is tasyon binası gibi i ra t g e t i n n i y c n ve kamu hizmetine talisi;, edilen binala
rın levhaları dah i resme 1âbi tu tu lnı ıyaeakt ı r . Levhaların renk, şekil, geniştik ve asıliş itiba
riyle belediye tenlulı ve yasaklar ına uygun o l m a s ı gerekt iğ inden maddeye bu lüzumu belirten 
bir fıkra konmuş tur . İlân resmi için 423 sayılı K a m ı n d a kabul edilen esas muhafaza edilmekle 
beraber, resme tâbi ilân konular ı daha açık o larak belirtilmiş ve belediyelerin yapacağı ve yap
t ı racağı ilân tesisleriyle afişlerden f ayda lanan] a rdan Belediye meclislerince düzenlenecek tari
feye göre ücre t al ınacağı gösteri lmiştir . 

Ölçü ve tar t ı a le t ler inden alınacak muayene rc^nıi: 
Ölçü, t a r t ı ve ölçeklerin yıllık muayeneleri k a l p l ı ğ ı n d a alınmakla, olan resimler pekaz görül

düğünden iki misline çıkarı lmak suret iyle t a sa r ı v ; ı geçirilmiştir . 
(1942 kesin hesaplarına göre Türkiye 'deki bütü, , belediyelerde alınmış olan damga ve muayene 

resmi 30 00ü liradan ibarettir . Halbuki ölçü ve Hyar memurlarının yıllık ücret ve ödenekleri 
103 900 l iradır .) 

Kantar resmi : 
Kantar resmi 423 sayılı Kanunun ilk şeklinde kıymetin </< yarı nispetinde ve mecburi iken 14 

Mayıs 1928 tarihli ve 1236 sayılı Kanunla İsteğe bağlı tutulmuş ve resim nispeti de 100 kiloda iki 
kuruş olarak tesb.it edilmiştir. Belediyelerimiz bu değişikliğin neticesi olarak gelirlerinde ehemmi
yetli kayıplara uğramış ve toptan alınıp satılan şeylerden şehir ve kasabalarımızın imar ve tanzimi 
için kıymet esası üzerinden küçük bir resini alınması faydalı görülmüş olduğu cihetle madde ka
nunun eski şekli esas tutulmak suretiyle bu tasarıya alınmış ve ihraç inallarının birden fazla yerde 
resme tâbi tutulmaması için maddeye ayrıca kayıt konmuştur . 

Toptan alimi) satılan malların belediye ölçü ve tart ı araçları ile ölçülüp tartılması sal malan 
için bir emniyet ve itimat unsuru olarak belediyece temini lüzumu bir hizmet konusudur. Ancak re
sini mecburi tutulmakla beraber ölçme ve tar tmanın ilgililerin isteğine bırakılması uygun görül
müştür. 

Hayvan alım ve satım resmi : 
Hayvan alını ve satım resminde 423 sayılı Kanunun 21 nei maddesindeki esasa dokuulmaıııış, 

ancak, domuzların üç misli ve koyun ve keçilerin birer kuruş resme tâbi tutulmaları yersiz görüldü
ğünden bunlar da genel tarifeye tâbi tu tu lmuştur . 

üellâll ık resmi: 
Dellâlllık resmi için 423 sayılı Kanunun 22 nei maddesinin koyduğu en çok % iki buçuk resim 

esas olarak alınmıştır. 100 000 liraya kadar olanları % 1 ve daha fazla olanların bundan sonrası 
binde bir resme tâbi tutulmak kaydiyle dellâllık resmi kapalı zarf usulüne de teşmil edilmiştir. An
cak bunlardan vahit fiyat üzerinden ihale edilen işlerde dellâllık resmi için başlangıçla belli bir 
ihale bedeli olmadığından bu. gibi hallerde istihkaklar' ödendikçe resmin tahakkuk ve tahsil edil
mesi uygun görülmüştür . Önceleri özel kanuna göre aşar ihalelerinden belediyeler resim almakta 
oldukları için bunun kaldırı lmasından doğan gelir eksikliği bu suretle kısmen karşılanmış olacaktır. 

( S. Sayısı: 177 ) 
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Artırma eksiltme veya kapalı zarfla başlayıp da pazarlıkla neticelenen işlerden ve resim sa

tana ait olduğu cihetle müşterilerin kusuru olmaksızın bozulan ihalelerin artırma ve eksiltmelerin
den resim alınması tabiî görüldüğü cihetle maddeye bu hususta hükümler konmuş olduğu gibi res
min gizlenmesine ve tahsilinin gecikmesine yer verilmemek üzere vaktinde haber verilmiyen ek
siltme ve artırmalarda ihaleden bağlıyarak belediyece resim tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar 
geçecek süre için %10 nispetinde faiz aranması kabul edilmiştir. 

Eğlence resmi: 
423 sayılı Kanunun eğlence resmine ait 9 ucu maddesi eğlence yerlerinden alınacak ruhsat 

harcı ile işledikleri müddetçe alınacak eğlence resminin birbirine karıştırmış olduğundan tasarı
da önce ruhsata bağlı eğlence yerlerinin nereleri olduğu sayılmış ve buralardan alınacak ruhsat 
harcı ile eğlence resmi özel fıkralara ayrılmıştır. 

Açılış ruhsat harçlarının binalarda Bina Vergisine göre tahakkuk eden gayrisâfi iratlarının 
%5 ini ve arsalarda kıymetlerinin binde beşini ve eğlence resminin ise gayrisâfi hasılatın %15 
ni geçmiyeceği belirtilmiş olduğu gibi resim alınmıyacak yerlerde açıklanmıştır. 

Yer işgal resmi: 
Ver işgal resmi 1340 "tarihli ve 423 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 1480 sayılı Belediye Ka

nununun 15 nci maddesinin bu konu ile ilgili 2 nci fıkrasındaki esaslar gözönüne alınarak ayrı 
iki fıkra halinde tasarıya geçirilmiş ve ancak metre kare başına en çok 10 kuruş olan resim 
nispeti 25 kuruşa çıkarılmıştır. 

Kazan ve motorlardan alınacak resim: 
Kazan, motor ve im hıklardan alınacak resim eski kanundaki şekliyle aynen alınmıştır. 
Akaryakıt resmi: 
423 sayılı Kanunun 28 nci maddesi, akaryakıt istihlâk resmiyle bunlardan alınacak depo ücret

lerini göstermektedir. Bunlar mahiyetleri itibariyle birbirlerinden tamamiyle farklı oldukların
dan ayrı maddelere alınmışlardır.- Akaryakıtlardan alınacak istihlâk resminin bir misli artırılma
sı ve Devlet tekeline geçmiş olduğundan dolayı ispirtonun resme tâbi tutulmaması uygun görül
müştür. 

Şehir ve kasabalar arasında işliyen gemilerin de bu resme tâbi olmıyacağı tabiîdir. 
Akar yakıt depo ücreti: 
Akar yakıtların tâbi olduğu en yukarı depo ücretinin tarifesi de bir misli artırılarak tasarıya 

alınmıştır. 
Kaynak sularından alınacak resim: 
özel kaplarla taşman kaynak sularının denetlenmesi ve işaretlenmesi karşılığında alınacak re

sim hakkındaki hüküm ile piyango ve ikramiye kazançlarından belediye payı 423 sayılı Kanunda 
olduğu gibi aynen alınmıştır. 

Yapı ruhsat ve denetleme harcı: 
423 sayılı Kanunun 8 nci maddesi yapıların cinsini ayırmadan mutlak olarak inşaat yapılacak 

arsanın metre karesinin vergide yazılı kıymetinin \% 1 i nispetinde bir resim alınacağı hükmünü 
koymuştur. Memleketimizdeki bütün belediyelerin aldıkları bu resim tutarı 1942 yılı kesinhesaplarına 
göre (47 618) liradır.- Harbden yani yapı işlerinin Olağanüstü haller yüzünden güçlüklerle karşı
laşmasından önce bu resmin miktarı ise (65 000) lira idi. Bu gelir belediyelerimiz için yapacakları 
hizmetlerin bir kısmını karşüıyan bir gelir olmak şöyle dursun kullanılan kalfa ve fen memurlarının 
masraflarını karşılıyamıyacak ve tahakkuk ve tahsil harcamalarına yetişmiyecek bir derecede bu
lunmaktadır. Bu sebeple vergi kıymetleri esas bırakılarak metre kare üzerinden ve yapıların ne
ticelerine göre miktarı değişen bir ruhsat harcı alınması gerekli görülmüş ve yüksekliği iki met
reyi geçen bodrum ve çatı katları tam kat sayılmıştır. 

Otlak ücreti: 
Belediye sınırı içindeki hayvanlar belediye meralarından faydalandıklarından ve bunların 

geçtiği sokakların temizlenmesi için belediyler ayrıca para harcamak zorunda bulunduklarından 
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belediyelerin belediye sınırları içindeki hayvanlardan otlak ücreti adıyla bir resim almaları uygun 
görülmüştür. 

Süs köpekleri resmi: 
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile av köpekleri resimden istisna edilmiş olduğundan 42o 

sayılı Kanunun 25 nci maddesindeki resim süs köpeklerine münhasır kalmış ve bunlardan alınacak 
senelik resim bir misli artırılmak suretiyle 20 liraya çıkarılarak tasarıya geçirilmiştir. Ancak 

resinin birçok yerlerde tahakkuk ve tahsil giderini karşılıyacak derecede az bir gelir I emin ede
bileceği düşünüldüğünden belediye meclislerinin isteğine bırakılması uygun görülmüştür. 

Tente, siper ve saçak resmi: 
42;> sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre tasarıya geçirilmişti. Ancak bugün -metre kare ba

şına en çok 25 kuruş olan resim miktarı pek az olduğundan bu had 50 kuruşa çıkarılmıştır. Res
min en yüksek haddi bir misli artırılmış olmasına rağmen belediyelere sağlayacağı gelir pek az ol
duğundan ve bazı yerlerde tahakkuk ve tahsil giderini bile karşılıyamıyacağı düşünüldüğünden 
nerelerde alınacağı belediye meclislerine bırakılmak sureliyle resmin tahakkuk ve tahsili beledi 
yelerin isteğine bağlı tutulmuştur. 

b'ennî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden alınacak resini : 
Belediyelerce fennî araçlarla yapılacak temizlemelerden alınacak ücret hakkındaki hüküm \'S'> 

sayılı Kanunun 11 nci maddesinden aynı ile alınmış, ancak belediye meclislerinin resmin alınma
masına karar vermeye de yetkili oldukları kabul edilmiştir. 

Kiralamalara ait sözleşme resmi: 
Bu resim 428 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesindeki esasa göre tasarıya geçirilmiş ve ancak lop

tan kiralanıp sözleşmeye bağlanan yerlerin kısım kısım yeniden kiralanmaları halinde ayrıca söy
leşmeye tâbi oldukları kabul edilmiş ve vaktinde sözleşmeye bağlanmıyanlardan alınacak ceza
lar gösterilmiştir. 

.Belediyelerin diğer gelirleri: 
Bu kanun tasarısı içine alınmıyarak kendi genel veya özel kanunlarının çerçevesi içinde kal

ması gerekli görülen belediye vergi, resim, hart;, ceza ve hasılatı ile her nevi gelirlerin dayandı
ğı kanun hükümlerinin bu maddede gösterilmesiyle yetinildi. 

Tahsil usulüne ait hükümler: 
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen belediye gelirlerinin belediyelere ne kadar zaman içinde 

ödeneceğine, belediye hesap işleri ve memurlarının bunları takiplerine, zamanında ödenmiyen 
paralardan dolayı ilgililer hakkında olunacak muameleye belediye gelirlerinin nasıl tahsil edi
leceğine, zamaaşımına uğraması şekline ve yapılacak tebliğlere itirazlara ait hükümler kamu ala
cakları hakkındaki kanun gözönüne alınarak konmuştur. 

( S. Sayuı : 177 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı 

Bölüm : 1 

Belediye vasıtasiyle tahsil cdilmiyen geliı 
den belediye payları 

ler 

Gelir Vergisinin işletmeler kısmından belediye payı 

MADDE 1. — (Jelii' Vergisinin işletmeler 
kısmının tahsilatından yüzde yirmisi belediye 
payı olarak ayrılıp, her beldenin son sayımda
ki nüfusu nispetinde dağıtılmak üzere İçişleri 
Bakanlığı enirine İller Bankasına yatırılır. 

Bina Vergisinden belediye payı 

MADDE 2. — Bina Vergisinin Özel İdare
lerce belediye sınırları içinde tahsil olunan 
kısmının %İ 5 i o belediyeye aittir. 

Yol Vergisinden belediye payı 
m. MADE 8. — Belediye sınırı içindeki Yol 
Vergisi ödevlilerine beldenin bayındırlık hiz
metlerine harcanmak üzere belediye meclisleri 
karariyle %25 ten 50 ye kadar zam yapılabilir. 
bu zam esas vergi ile birlikte Özel İdarelerce 
tahakkuk ve tahsil edilerek hesaplariyle birlik
te ilgili belediyelere ödenir. Esas ödevlerini ça
lışmak suretiyle yerine getirecek olanları bele
diyeler, belediyenin imar ve inşa işlerinde çalış
tırabilirler. Çalıştıramıyacak belediyelerde 
ödevliler Özel İdareler tarafından İl yolların
da çalıştırılır ve kargılığı olan gündelikleri be
lediyelere para olarak ödenir. Belediyelerin 
ödevlileri çalıştıramayacaklarım bunların esas 
ödevleri İllerce yaptırılmadan önce Özel İdare
lere bildirmeleri gereklidir. 

Tiyatro, sinema, ve konserlerin bilet bedellerin
den belediye payı 

MADDE 4. — 8702 sayılı Kanunla sinema, 
tiyatro ve konserlerden alınmakta olan resim 
tahsilatından (Fevkalâde zamları dâhil) 

%50 Belediye hissesi 
%30 Darülaceze hissesi, 
%10 Damga resmi,. 
%10 Tayyare resmi. 

olarak tefrik olunur. Damga ve tayyare resim

leri ait olduğu bölümlere irat kaydolunur. Da
rülaceze bulunan yerlerde Darülaceze hissesi bu 
müesseseye, belediye hissesi de belediyelere tah
sil edildiği ayı takip eden ayın 15 nei günü ak
şamına kadar ödenir. Darülaceze bulunmıyan 
yerlerde belde halkının fakir ve yardıma muh
taç olanlarına yapılacak yardımlara harcanmak 
üzere Darülaceze hissesi dahi belediyelere veri
lir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye ve darülacezelerden hiçbir masraf alınmaz. 

Yangından koruma resmi ve sigorta kumpan
yalarının iştirak payı 

MADDE 5. — Belediye sınırları içindeki ya
pıların Bina Vergisine Belediyelerin yangından 
koruma hizmetlerine ait teşkilât ve tesisat mas
rafı olarak Belediye Meclislerince safi iratları
nın yüzde birini geçmemek üzere zam yapılabi
lir. Bu zam olağanüstü hallerin bittiği Hükü
metçe ilân edilmesini kovalıyan yıla ka
dar kiracılara yüklenebilir. Adı geçen zam Özel 
İdarelerce Bina Vergisi ile birlikte tahakkuk ve 
tahsil edilir. 

Yangın söndürme vasıtalarını tamamlıyan 
Belediyeler oralarda muamele yapan yangın si
gorta kumpanyaları ile sözleşme yaparak yan
gın söndürme vasıtalarının masrafına bu kum
panyaları iştirak ettirmeye yetkilidirler. Söz
leşme yapmaya yanaşmıyan kumpanyalardan 
sermayeleri nispetinde Belediye Meclislerince dü
zenlenip Belediye Kanununun 71 nci madesine 
göre onaylanacak tarifeye göre Belediye vergi 
ve resimleri gibi iştirak payı tahsil olunur. Bu 
iştirak payı herhangi bir suretle müşteriye inti
kal ettirilmez. 

Bölüm : 2 

işletme gelirleri 

Elektrik ve havagazından Belediye payı 

MADDE 6. — Belediye sınırları içinde sarf 
ve istihlâk edilen elektriğin her kilovatından ve, ha-
vagazınm her metre kübünden tarifelerine göre Be-
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Lediye Meclisleri karariyle en çok iki kuruş (Mu
harrik küvet olarak sart'olunacak elektriğin her 
kilovatından en çok bir kuruş) Belediye resmi alı
nabilir. 

Tarifesi belli nakil vasıtaları ile banliyö 
trenleri bilet bedellerinden alınacak belediye 

payı 

MADDE 7. Belediye sınırları içinde işli-
y-.-n uırii"e;si belli bütün nakil vasıtaları iie ban
liyö trenlerinin bilet bedellerine belediye mec
lislerinin ka tan ve içişleri ve Ulaştırma Bakan
lıklarının tasvibi ile ençok iki kuruş belediye 
payı alınabilir. 

Banliyö trenlerinde bilet bedellerine yapıla
cak zamlar tahsil edildikleri ay sonundan baş-
byarak 75 nci günü akşamına kadar bulunduk
ları yerin belediyelerine yatırılır. 

Telefon abımı' ve konuşma ücretlerinden belediye 
payı 

MADDE 8. Şehirler ve Milletlerarası ha
berleşmeleri hariç olmak üzere bütün telefon 
abone ve konuşma ücretlerine belediye meclisle
rinin kararı ve İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larının tasvibi ile ençok yüzde yirmi nispetinde 
belediye payı eklenebilir. 

Bu pay L\ T. T. idaresince asıl ücretlerle 
birlikte tahsil olunur. 

Temizleme ve aydınlatma resmi 

MADDE i'. Belediye sınırı içindeki hususi 
yapılardan ve Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 1 nci, 2 nci, 8 ncü ve 4 ncü fıkrala
rında tasrih edilenler hariç olmak üzere resmî 
yapılarla ir atlı arsalardan ve imar sınırı içinde 
olupta mahalle kurulmasına izin verilen yerler
deki iratsın arsalardan temizleme ve aydınlatma 
resmi alınır. Bu resmin nispeti resim konusuna 
giren yapılarda sa.fi iratların yüzde beşi ve iratlı 
arsalarla imar sınırı içinde mahalle kurulmasına 
izin verilen yerlerdeki iratsız arsalarda kımyet-
İerinin .yüzde yarımını ve akarlarda safi iradın 
yüzde 7 buçuğunu geçemez. Resmin mükellefi 
Bina. Vergisi Kanununa göre vergi mükellefi 
olanlardır. Ancak tahakkuk eden bu resmi mükel
lefin mesuliyeti baki kalmak şartiyle gayrimen
kulu işgal edenlerle faydalananlar ve icarla otu-
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ranlardan tahsile belediye meclisleri yetkilidirler. 
Sahibinin kemdi oturduğu apartman dairesi 

veya müstakil evi mesken sayılır. Bu resim özel 
İdarelerce; ve Bina Vergisinin taksit zamanla
rında tahsil olunur. 

SA.fi iradı 1000 lirayı geçen akar ve mes
kenlerle kıymetleri on bin lirayı aşan iratlı ar
salarda bu miktarların üstündeki kısımlardan 
alınacak resim asıl resmin tâbi olduğu nispetin 
yarısıdır. Temizleme ve aydınlatma gelirleri 
ancak bu işlere harcanır. Yılı içinde harcana-
mıyan temizleme ve aydınlatma gelirleri ertesi 
yıl bütçesinin temizleme ve. aydınlatma hizmet
lerine ödenek olarak konur. Belediye Meclisleri 
resmin nispetini kararlaştırırken yapılacak har 
cama lan esas tutar. 

Hayvan resim ücret ve resmi 

MADDE 10. -— Belediyeler tarafından umu
mi ve fennî kanaralar yapılıncaya, kadar kesile
cek koyun ve keçilerden 80, kuzu ve oğlaktan 15, 
danadan 00, sığır ve domuzdan (Yaban domuzu 
hariç) 90, deve ve mandadan 150 kuruş resim 
alınacaktır. 

Belediye Meclisleri bu resimleri yarısına ka
dar indirebilir. Ecrini kanaralar yapılan yer
lerde yalnız kesini ücreti alini]) ayrıca kesim 
resmi alınamaz. Kesim ücretlerinin miktaırı Be 
lediye Meclislerince kararlaşl irilir. 

Kt tansıma ücreti 

MADDE İ l . - Kanaralarda kesilen etlerin 
Belediye Meclislerince kararlaştırılacak ücret 
karşılığında satış yerlerine taşımak münhasıran 
Belediyelerin hakkıdır. Bu konudaki Meclis ka
rarları Belediye bütçelerini onamaya yetkili ma
kamların tasvibi ile kesinleşir. 

Bölüm : 8 

Harcamalara iştirak payı 

Yeniden yapılacak yol, lâğım ve su tesislerinin 
masraflarına iştirak payı 

MADDE 12. Belediyelerce Belediye sı
nırları içinde : 

A) Yeniden açılan veya eskiden mevcut 
olup da % 40 nispetinde ve daha fazla genişletilen 

http://sa.fi
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yolların (yaya kaldırımları da dâhil olduğu hal
de kasabalarda 12, şehirlerde 15 metrelik kısmı
nın açılması ve döşenmesi ve yola kalbedilen kıs
mın kamulaştırılması, 

B) lâğımların iki buçuk metre derinliğine 
kadar gömülecek 30 santimetre kutrundaki boru 
ve kanalın, 

C) Şehir ve kasabalara getirilecek sulara 
ait tesislerin tamamlanmalarından sonra inşa 
masraflarının yarısı o cadde veya sokakta bulu
nan bina ve arsaların kıymetlerinin % beşini 
geçmemek üzere belediyelerce sahiplerine dağı
tılır. (Kamulaştırma bedellerinin tevziinde mal
ları kamulaştırılanlar hariç tutulur.) Bu dağıtma
da bina ve arsaların cephe uzunluklariyle kıymet
leri eşit nispette gözönünde bulundurulmak esas
tır. Dağıtılan paralar beş senede, zamanları Be
lediye Meclisince tâyin olunacak beş eşit taksitte 
Belediye resimleri gibi tahsil olunur. Senelik 
taksit tutarı binaların gayrisâfi iratlarının % 
onu ve arsaların kıymetlerinin % birini geçemez. 
Fazla kısım nispetinde taksit seneleri artırılır. An
cak tevzi edilecek paranın tamamı her ne suretle 
olursa olsun her tesis için gayrimenkul kıymet
lerinin % beşini geçemez. 

Yol, lâğım ve su yollarının eski şeklinden 
daha mütekâmil vasıfta yeniden yapılması halin
de veya esaslı tamirlerde \bir sokak boyunca 
yol döşemelerinin tamamen sökülüp yeniden dö
şenmesi gibi) masrafın 1/8 de biri ve genişlet
melerde 1/4 ü alınır. 

•Sokağın genişliği kasabalarda 12 şehirlerde 
15 metreyi geçerse fazlasının masrafı Belediyeye 
aittir. 

İrat getirmiyen bir kamu hizmetine tahsis 
edilmiş olan resmî binalar bu maddenin çerçeve
si dışındadır. 

Harita ve imar plânları masraflarına iştirak payı 

MADDE 13. — Belediyelerin harta ve imar 
plânlarının düzenlenmesi veya tamamlanması 
için yapılacak masraflar belediye sınırı içindeki 
binaların gayrisâfi iratları ve arsaların kıymet
leri nispetinde Belediye Meclislerince kararlaş
tırılacak taksitlerle sahiplerinden alinır. Satış
tan mütevellit ferağ halinde borç bakiyesi defa
ten alınır, tmar plânlarının kısım kısım yapıl

ması halinde bu çeşit plânların masrafları yal
nız o kısımdaki gayrimenkul sahiplerine dağıtılır. 
İrat getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edil
miş olan resmî binalar müstesnadır. Bu resmin 
tahakkuk ve tahsili için harta ve imar plânları
nın yetkili makamlarca tasdik edilmek suretiyle 
tamamlanmış olması gereklidir. 

Değerlenme resmi 

MADDE 14. — Kamulaştırma sebebiyle soka
ğın ve umumi bahçenin veya meydan veyahut ye
şil alanın yüzüne çıkmakla veya köprüler, rıh
tımlar, küçük limanlar, parklar, spor sahaları, 
tramvay hatları, vapur ve kayık iskeleleri tesis ve 
inşasından veya her ne suretle olursa olsun soka
ğa yüzü artmasından veyahut yüzünde bulundu
ğu yolların genişlemesinden dolayı değerleri ar
tan gayrimenkullerden Belediye Meclislerince 
Meclis üyesinden bir, Belediye bölgesindeki mülk 
sahiplerinden bir ve Belediyede görevi ol mı yan 
bir mühendis veya mimar ve bunların bulun
madığı yerlerde bir fen memuru ve bunun da 
bulunmadığı yerde bir yapı kalfası veya yapı 
işlerini anlıyan bir kişi olmak üzere, üç kişilik 
bir komisyonca takdir edilecek olan eski değeri 
ile yeni değer arasındaki farkın yarısı değerlen
me resmi olarak bir defaya mahsus olmak ve beş 
yılda beş taksitte tahsil edilmek üzere Belediye 
gelirlerinin tahsiline dair olan hükümlere göre 
alınır. 

Kesinleşen değerlenme borçları Belediyelerin 
istemesiyle Tapu Dairesince o gayrimenkulun si
ciline de geçirilir. Borcu tapu siciline geçirilmiş 
olan gayrimenkulu satınalan bu borcu defaten 
ödemekle mükelelftir. 

Değerin artması bir kısmının kam ulaştırılma
sından ileri gelen gayrimenkullerden yukardaki 
fıkra mucibince alınması lâzımgelen değerlenme 
resminin tamamı kamulaştırma bedelinden indi
rilir. 

Yolların kasabalarda 12 şehirlerde 15 metre
ye kadar genişletilmesi halinde değerlenme res
mi ile 12 nci maddede gösterilen masrafa iştirak 
payından hangisi fazla ise yalnız o alınır. Mal 
sahibi tarafından yapılan ameliyelerden doğan 
değerlenmeler ve irat getirmiyen bir kamu hiz
metine tahsis edilen resmî binalar bu resme tâ
bi değildir. 
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Bölüm : 4 

Belediye araeiyle tahsil olunan gelirler 

Nakil naşı I a lavı numara •masrafı 

M A D D E l.f). Resmî ve öze] bor çeşit araba, 
bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs, kamyon ve 
kamyonet gibi kafa; sandal, kayık ve istimbot 
gibi motorlu ve motorsuz küçük deniz* nakil 
vasıtalarına ve hamallaı-a belediyelerce birer 
mimara plâkası verilir. Butum karşıl ığında alı
nacak masrafın miktarı belediye encümenle
rince belirti l ir . V a p u r l a r , t renler bu hükmün 
dışındadır . 

Kanı nal;II rasihılan resmi 

AIADDB Mi. Kesme tabi nakil vasıtaları 
ve resim mik t a r l a r ı : 

1. Çift hayvanlı kira binek arabalar ın
da ıı ayda encok 200 kuruş, 

2. Tek hayvanlı kira binek arabalar ın
dan ayda enedik 150 kuruş . 

:i. Çift- hayvanlı yük a raba la r ından ayda 
cucok 150 kuruş, 

4. 'Tek hayvanlı yük a raba la r ından ayda 
eııcok 50 kuruş , 

5. Manda ve öküz a raba la r ından ayda 
encok 50 kuruş, 

(i. Yük ve binek kira hayvanlar ından ay
da eııcok 20 kuruş , 

7. Yük ve binek kira merkepler inden ay
da encok 5 kuruş , 

S. Motoru 12 beygire kadar olan kira oto
mobillerinden ayda encok 400 kuruş , 

î). Motoru 12 - 20 beygire kadar olan kira 
otomobillerinden ayda enç.ok (İ00 kuruş , 

10. .Alotom 20 beygirden fazla olan kira 
otomobillerinden ve kamyonla rdan ayda encok 
1000 ku ruş (1,5 tonluk kamyonla r 800 k u r u ş ) . 

11. {Motosikletlerden ayda encok 100 ku
ruş, 

12. Bisikletlerden ayda eııcok 50 kuruş , 
nakil vasıtaları resmi alınır. 

Zata mahsus otomobil, çift ve tek atlı binek 
arabalar iy le binek hayvanlar ı ve motosiklet 
ve bisikletler bu resmin yarısına tâbidir . 

Araba la rdan resim alınmasında bunların 
adedim1 bak ıbnayıp hayvanlar ın adedi esas 1u-
iulur . 

( S , Sayı 

1 4 -
Bu resimler âzami olup her yerde miktar la

rı belediye meclislerince karar laş t ı r ı l ı r . 
Resme tâbi olmıyan nakii vas ı ta la r ı : 
A) Resmî dairelerin resmî hizmetlere tah

sis et t ikleri nakil vasıtalar!... (Ticari işlere tah
sis ('dilenler resim- lâbidir . ) 

B) Ordu ve jandarma mensuplarının, zabı
ta memurlarının. Maliye, Özel İdare ve Belediye 
atlı tahsildarların in küçük sağlık memurlar ın m 
v<ı kanunen hayvan beslemeye mecbur emsali kim
selerin binek hayvanları (bu istisna kanunen 
beslemek mecburiyetinde bulunduklar ı adedfe 
hayvana münhasır olup bundan fazla besi ivecek
leri hayvanlar resme tâb id i r ) . 

O) Yürümeğe muktedir olmıyan sakatların 
yürümek ihtiyacını teinin için kul landıkbın ta
şıma vasıtaları, 

D) Çiftçilerin veya çiftçi kooperatiflerinin 
doğrudan doğruya ziraatfe ve dolayısiyle buna, 
müteferri husıısatta kullandıkları araba, hayvan 
ve kamyonlar (bazan kiracılıkta kullanılsa bi le) . 

V>) Döl almak için beslenen aygır ve kısrak
lar. 

V) Karşılıklı olarak Konsoloshane ve Sefa
rethanelere ait motorlu motorsuz nakil vasıta
ları resimden ayrıkt ır . 

Deniz nakil vasıtaları resini 
i 

AIADDB 17. A) Küçük deniz nakil vası
taları resmi: 

Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve 
nehirlerde taşıma işlerinde kullanılan ve beledi
ye içindeki liman dairesine kayıt l ı olan istimbot, 
motor bot, her nevi kayık, mavna, şalap ura ve 
duba gibi küçük deniz nakil vasıtaları ile hususi 
sandal ve kayıklardan (münhas ı ran balık avına, 
mahsus balıkçı sandal ve kayıkları ile resmî da
irelerin resmî hizmetlere tahsis ettikleri taşıma 
araçları ayr ık t ı r ) . Belediye meclisince düzenle
necek t'arifeye göre resim alınır. 

B) Liman işgal resmi: 
Belediye içindeki l imanlarda yükü ile beraber 

du ra rak denizi veyahut göl ve nehirleri işgal 
eden veyahut tamirhane veya depo ve sair suret te 
kullanılan büyük küçük deniz nakil vasıtaların
dan belediye meclisince düzenlenecek ayr ı bir 
tarifeye göre resim alınır. Bu resim Liman Daire
lerince tahsil olunarak o yer belediyesine verilir. 

Isırtma, 1amir ve kumanya tedariki sebebiyle 
limanlara sığınan veya Devlete ait olup ticari 

sı : I77 ) 
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*'işlerde külİanıhnıyan deniz nakil vasıtaları re

simden müstesnadır: (A) fıkrasında bahsi geçen 
deniz nakil vasıtaları bu fıkra hükmüne tâbi de
ğildir. 

İskele ve rıhtımlardan alınacak geçi§ resmi 

MADDE 18. — Belediyenin elinde bulunan 
iskele ve rıhtımlarla herkesin gelip geçmesine ya-
rıyan kanal, kayık ve sallardan Belediye Meclis
lerince düzenlenecek ve 3004 sayılı Kanuna göre 
onamlanacak tarifeye göre geçiş resmi alınır. 

3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
nun 115 nci maddesi ve 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 33 ncü maddeleri hükmü saklıdır. • 

îlân ve reklâm resmi 

MADDE 19. — Dükkânlarla Ticari ve Sınai 
müesseselerin ve serbest meslek erbabının çalış
tıkları yerlerin kapılarına sahiplerinin ad ve soy
adları ile müesseselerin veya ilgili şahısların işi
ni gösteren Türkçe bir levha asmak mecburidir. 
Bu levhalara şayet Türkçeden gayri bir dil ve 
yazılarla yazı yazılmak istenirse bunların geniş-' 
ligi ve puntaları Türkçenin yarısını geçemez ve 
Türkçenin altıa yazılır. 

Levhaların renk, şekil, genişlik ve asılış bakı
mından belediyelerin tembih ve yasaklarına ta
mamen uygun olarak tertip edilmiş ve asılmış 
olması lâzımdır. Aksi halde belediye bunları in
dirmeye ve uygunlarını astırmaya yetkilidir. 

Bu levhalardan Belediye Meclislerince düzen
lenecek tarifeye göre ve 400 lirayı geçmemek üze
re yıllık bir resim alınır. 

Levhaların Türkçeden başka lisan ve yazı ile 
yazılı olan kısımlarından ayrıca ikişer kat resini 
alınır. 

î ra t getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edi
len resmî dairelerin kapılarındaki daire adlarını 
gösterir levhalardan resim alınmaz. 

Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık 
yerlerle nakil vasıtalarında asılan, gösterilen 
ve dağıtılan ilânlarla her ne suret ve vasıta ile 
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan 
Belediye Meclislerince düzenlenecek esas ve tari
felere göre resim alınır. 

Ayrıca Belediyelerin yapacağı ve yaptıraca
ğı tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak Be
lediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre 
ücret almaya Belediyeler yetkilidir. 

Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak .muayene 
resmi 

MADDE 20. — Aşağıda yazılı ölçü, tartı ve 
ölçeklerin ölçü ve ölçüler Kanun re Tüzüğü 
hükümlerine göre Belediyeye damgalattırılması 
karşılığında aşağıdaki resimler alınır. 

Kuruş 
A) Gramların beher parçasından 5 
B) Elli kiloya kadar beher ölçme 

aletinden 
O Elli kilodan yukarı olanların be 

her elli kilo ve küsuru için 
D) 
E) 
F) 

lerden 
• G) 
sından 

H) 

Oturak terazilerindcu 
El terazilerinden 
Alelûmum basküllerden ve çeki-

Mayiat ölçülerinin beher parça-

llububaıt ölçülerinin beher par-
çasıridan 

T) Uzunluk ölçülerinin beher par-
çasından * 

Kantar resmi 

MADDE 21. — Belediye sınırı içinde toptan 
satılan bilûmum tartılacak ve ölçülecek şeyler
den satış kıymetinin yüzde yarımını geçmemek 
üzere Belediye Meclislerince düzenlenecek tarife
ye göre resim alınır. 

Ancak bu şeylerin Belediyelerce tartılıp öl
çülmesi alıcı veya satıcıların isteğine bağlıdır, 
şu kadar ki, resmin hesaplanmasında anlaşmaz
lık çıkarsa Belediye ölçü ve tartı aletlerine müra
caat edilir. 

Bu resmin yükümlüsü satıcıdır. 
İhraç malları ilk satışın yapıldığı yerde res

me tâbi olup bundan sonraki satışlardan resim 
alınmaz. 3078 sayılı Tuz Kanununun 33 ncü ve 
3437 sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 
115 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

Toptan tartılması ve ölçülmesi âdet olmıyaıı 
şeylerin tartılıp ölçülmesi isteğe bağlıdır. Bu 
takdirde bunlardan da resim alınır. 

Hayvan Alım ve satım resmi 

MADDE 22. — Deve, manda, sığır, domuz, 
koyun, keçi, beygir, merkep ve ester gibi hayva-
ların - her yaşta - belediye sınırları içinde her ne 
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şekilde olursa olsun yapılan alım ve satımlarından 
satana ait olmak üzere en çok satış bedelinin % 
2,5 ıı nispetinde resini alınır. Resim miktarının ve 
alınma şeklinin tesbiti Belediye Meclisine aitir. 

Alıcı ile satıcı arasında satış bedeli üzerinde 
muvazaalı bir anlaşma olduğu anlaşıldığı tak
dirde aradaki farkın resmi iki kat olarak tahsil 
edilir. 

Tellâllık resmi 

nununun 115 nci maddelerinin hükümleri sak
lıdır. Bu maddede adı geçen 'tellâllık resminden 
maada hiçbir kimse ve makam tarafından tel
lâllık adiyle başka resim alınamaz. 

Satış kıymeti on lirayı geçmiyen satışlar bu 
resimden ayrıktır. 

Eğlence resmi 

MADDE 24. — 
1. Bar, 
2. Varyeteli veya müzikli lokanta ve gazino 

gibi yerler, 
3. Patinaj yerleri, 
4. Kişiler ve kurumlarca yapılan (ve bu 

madde ile resme tâbi eğlenceleri ihtiva eden) 
müsamereler gibi eğlence yerleri, 

5. Tüzüğe göre üyesine ve kurucularına 
vasıtalı veya vasıtasız kazanç temini mevzuubahis 
olan kulüp ve kulüp şeklinde gazinolar ve bun
ların idaresinde bulunan oteller, 

6. Baht ve talih oyunları, 
7. Girimlik ücretiyle seyredilen lıer nevi 

maç ve müsabaka ve yarışlarla kukla, hokkabaz, 
karagöz, cambaz, panorama ve lunapark, 

S. Ve bunlara benziyen eğlence yerleri aç
mak ve işletmek belediyenin ruhsat ve resmine 
bağlıdır. 

Bu gibi eğlence yerlerinde: 
A) Bir defaya mahsus olmak üzere açacak

ları yerlerin binalarda Bina Vergisi Kanununa 
göre gayrisâfi iratlarının % beşini ve arsîalarda 
kıymetinin binde birini geçmemek üzere belediye 
meclislerince tâyin edilecek nispette açılış ruh
satiye harcı alınır. Sinema ve tiyatrolar da ayni 
hükme bağlıdır. 

B) Belediye meclislerince düzenlenecek la-
rife ve belirtilecek sınıflarına gör*5 işledikleri 
müddetçe temin edecekleri gayrisâfi hasılatın 
r r l 5 ini geçmemek üezere de eğlence resmi alı
nır. Sözü geçen yerlerin işlediği müddetçe alı
nacak eğlence resmi belediye meclisince gün
lük, haftalık veya aylık olarak da tâyin oluna
bilir. 

Gece 'varışından sonra açık kalacak hu 
maddede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarı
sından sonraki her saat için mütezayit. bir re
sim almaya belediyeler yetkilidir. Bu resim esas 
resmin °/c 50 sini geçemez. 

Hayır cemiyetlerinin ve spor teşkillerinin 

MADDE 23. — Belediye sınırı içinde her 
nerede olursa olsun açık artırma ve eksiltme ile 
satılan lıer çeşit eşya ile menkul ve gayrimenkul 
mallar bedelinden en çok yüzde iki buçuk nispe
tinde tellâllık resmi alınır. Resmin miktarını 
Belediye Meclisi kararlaştırır. 

Her daire veya şahıs yapacağı artırma "ve 
eksiltmeyi pulsuz meptupla belediyeye haber ver
mekle ödevlidir. Haber verilmezse ihale günün
den başlıyarak belediyece resmin tahakkuk ve 
tahsili yapılıncaya kadar geçecek süre için ilgili
lerden s/c 10 nispetinde faiz alınır. 

Resmî daireler mahkemeler ve icra dairelerin
de açık artırma ve eksiltme veya kapalı zarf usu
lü ile yapılacak ihalelerden yüz bin liraya kadar 
olanlardan yüzde bir ve yüz bin liradan fazlası 
için binde bir nispetinde resim alınır. Bunlar
dan vahit fiyat üzerinden ihale edilen işlerde 
istihkaklar ödendikçe resim tahakkuk ve tahsil 
olunur. 

önce açık artırma veya eksiltme veya kapalı 
zarf usulü ile başlayıp da pazarlıkla neticelenen 
işler de yukarda yazılı resme tâbidir. 

Bu resmin yükümlüsü satıcıdır. Ancak res
mî dairelerin satışlarında şartname ve sözleşme
ler icabı olarak resim müşteriye yüklenebilir. 

(Tellâllık resmi satana ait olduğundan müş
terilerinin kusuru olmaksızın bozulan ihalelerin 
artırma ve eksiltmelerinden dahi resim alınır.) 
Bu resim ihaleyi yapan dairelerce mütaahhidin 
ilk istihkakının ödenmesi sırasında tamamen 
kesilerek bir hafta ve resmî dairelere ait olduğu 
takdirde ihale tarihinden başlıyarak ençok onbeş 
gün içinde belediyelere hesapları ile birlikte 
verilir. 

Bu resim ihalenin yapıldığı yer belediyesine 
ait olup ihalenin yapılmasından sonra hemen 
tahsil olunur. 3078 sayılı Tuz Kanununun 33 
ncü ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Ka-
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tertip edeceği eğlenceler, deniz tenezzülden ve 
müsamereler bu resimlerden ayrıktır. 

Yer işgal resmi 

MADDE 25. — A) Her yerin pazar kuru
lan günlerinde ve panayırlarda meydan, mezat 
ve iskele yerlerini işgal eden satıcılardan, 

B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve 
nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizler
den bir kısmını gelip geçme ihtiyacım tazyik-
etmiyecek surette ve geçici olarak herhangi bir 
ameliye için işgal eden veya kullananlardan, 
işgale izin verilmesine karşılık olarak belediye 
meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal 
edilen yerin her metre karesi için günde 25 ku
ruşu geçmemek üzere işgal resmi alınır. 

Şu kadarki yukardaki hükmün dışında yaya 
• kaldırımları ile sokakların ve umuma mahsus yer

lerin hiçbir vesile ile devamlı olarak işgaline 
izin verilemez. 

Kazan ve motorlardan alınacak resim 

HADDE 26. — Muharrik kuvvet olarak 
kullanılan motorlarla buharlı 'kazanlardan, ve 
imalâthanelerdeki imbiklerden bir defaya mah
sus olmak ve on liradan eksik elli liradan fazla 
olmamak üzere belediye meclislerince düzenle
necek tarifeye göre ruhsat rsmi alınır. 

Ziraatta kullanılanlardan resim alınmaz. 

Akar yakıt resmi 

MADDE 27. — Belediye sınırları içinde is- I 
tihlâk edilmek üzere satılan petrolün kilosundan { 
bir, benzin ve sairenin kilosundan iki, baküre ve 
mazotun kilosundan dört kuruşu geçmemek üze
re Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye gö
re istihlâk resmi alınır. 

Ziraat Bankaları veya Ziraat Bakanlığı Teş
kilâtı vasıtasiyle ziraat için getirilecek bu mad
delerden istihlâk resmi alınmaz. 

Akar yakıt depo ücreti 

MADDE 28. — Akar yakıtların belediye de- | 
polarmda bulunduğu süre için dört kiloluk küçük I 
tenekelerden iki, on altı kiloluk büyük tenekeler- j 
den sekiz kuruş ve dökme halinde bulunanların I 
beher kilosundan yirmi parayı geçmemek üzere i 

Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye gö
re aylık depo ücreti alınır. 

Kaynak sularından alınacak resim 

MADDE 29. — Özel kaplarla taşınıp satıla
cak olan kayank suları belediyelerce teftiş edi
lerek hangi kaynaklara ait olduklarını göstermek 
üzere kaplara özel işaretler konur, bu hizmete 
karşı Belediye Meclisince kararlaştırılacak tari
feye göre resim alınır. 

Yapı ruhsat ve denetleme harcı 

MADDE 30. — Her nevi yapılardan ve ilâ
velerden her kat için: 

A) Demir ve kagir yapıların metre kare
sinden 25 

B) Yarım kagir yapıların metre karesin
den 20 

C) Hımış ve yarım ahşap yapıların met
re karesinden 15 

D) Ahşap ve kerpiç yapıların metre ka
resinden 10 

Kuruş yapı ruhsat ve denetleme harcı alınır. 
Katlar çoğaldıkça harç da kat adedi kadar artar. 
Yükseklikleri iki metreden aşağı olan bodrum ve 
çatı katlarından asıl harcın yarısı, esaslı tamir
lerden dörtte biri, âdi tamirlerden de sekizde 
biri nispetinde harç alınır. Akaar olan resmî 
yapılar da bu harca tâbidir. 

Otluk ücreti 

MADDE 31. — Belediye sınırları içindeki 
otlakların korunması yetiştirilmesi bakımı kar
şılığı olarak, bu otlaklarda otlatılan her baş 
koyun ve keçiden 25, sığırdan 40, mandadan 65, 
deve ve domuzdan 75, at ve katırdan 65, mer
kepten 15 kuruşa kadar yılda bir defaya mah
sus olmak üzere otlak ücreti almaya Belediye 
Meclisleri yetkilidir. 

Bölüm : 5 

Tahsili isteğe bağlı gelirler 

Süs köpekleri resmi 

MADDE 32. —• Süs köpeklerinden yılda yir
mi lirayı geçmemek üzere Belediye Meclisleri re
sim alabilir. 
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Tente,, siper-ve saçak resmi 

MADDE 33. — Meskenlerden başka bütün 
yapıların önlerine güneş ve yağmurdan korun
mak için çekilen tente ve yapılan siperlerden 
ve bunların saçaklarından yerin şerefine göre 
metre karesi için en çok 50 kuruşu geçmemek 
üzere yıllık bir resim alınır. Bu tente ve siper-
ler, çeşitli taşıtların geçmesine engel olmamak 
üzere Belediyenin göstereceği şekilde yap^br v© 
yükseklikleri sokak tabanından üç metreden 
aşağı olmaz. 

Bu resmin miktarı ve nerelerde alınacağı Be
lediye Meclislerince kararlaştırılır. 

Fennî vasıtalarla yapılacak temizlemeden alına
cak resim 

MADDE 34. — tstek üzerine Belediyelerce 
fennî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden Bele
diye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre 
ücret alınır. Belediye Meclisleri bu ücretin alın
mamasına da karar verebilir. 

Bölüm : 6 

Türlü gelirler 

Piyango ve ikramiye kazançlarından belediye payı 

MADDE 35. —- Piyango ve ikramiye ka
zançlarının % onu sahiplerinden belediye his
sesi olarak alınır. Bu hisseleri ikramiyeden ayı
rarak belediyelere teslime kazançları ödiyen 
müesseseler mecburdur. Ödemezse bir misli ce
za ile beraber Tahsili Emval Kanununa göre 
müesseselerden tahsil olunur. 

Kiralamalara ait sözleşme resmi 

MADDE 3fi. — Özel. tüzüğüne göre düzenle
necek kira sözleşmelerinden kira, tutarından 
c/ı iki resim alınır. (iayrimenkullerini kiralıyan-
lar sözleşme yapmak zorundadır. Toptan kira
lanıp sözleşmeye bağlanan yerlerin 'kısım kısım 
yeniden kiralamaları halinde bunlar da ayrıca 
sözleşmeye bağlanır. İliç sözleşmesi olmadığı ve
ya bulunup da Notere onamlattırılmadığı zabıt
la tesbit ve tevsik edildiği veya mahkeme veya
hut resmî dairelere müracaatla anlaşıldığı tak
dirde % iki resimden başka kiralama tüzüğüne 

( S. Sayış 

göre ayrıca ceza alınır. 
Tutanak günü sözleşme düzenlemek ve no

tere onamlattırmak cezadan kurtulmayı gerek
tirmez. Kira süresi sonundan önce kiralıyanlar 
arasındaki anlaşmamazlığm mahkemeye inti
kal-el miş olması cezayı düşürür. 

Kira başlangıcından itibaren ençok on beş 
^ün ve kiracı değişmişse bir ay içinde düzen
lenmemiş ve onanı 1 anmam iş sözleşmeler ceza
dan kurtulmayı sağlamaz. Bu ödev kirayı ve
renindir. 

Belediyelerin diğer gelirleri 

MADDE 37. — 
A) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 

nci maddesinin 3 neü, 8 nci, 0 ncu, 56 ncı, 
ve 73 neü fıkraları ile 19 ncu maddesinin 
4 neü ve 5 nci fıkralarına göre verilecek ruh
satlardan aynı kanunun 110 ncu maddesinin 
2 nci bendi mucibince alınacak harçlar, 

B) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 29 ve 30 ncu fıkralarına ^öve veri
lecek rapor ve diğer evrak için aynı 
kanunun 110 ncu maddesinin 3 neü bendi mu
cibince alınacak harçlar, 

C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 ncu 
maddesinde gösterilen diğer harç, hisse, ceza, ha
sılat ve her nevi gelirler, 

D) Gümrük resimlerine belediye hissesi 
olarak '% on eklenmesi hakkında 2256 sayılı Ka
nun gereğince tahsil edilen resimler, 

E) Oyun alât ve vasıtalarından belediyelerce 
alınacak resim hakkındaki 3434 sayılı Kanun ge
reğince alınan resimler, 

F) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 131 nci ve 128 nci maddelerine dayanılarak 
yapılmış olan fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan 
zührevi hastalıklarla mücadele nizamnamesi ge
reğince alman ücretler, 

Belediye gelirlerindendir. 

Bölüm : 7 

TaJısü usulüne ait hükümler 

MADDE 38. — Belediye vasıtasiyle tahsil 
edilmiyen belediye gelirlerini tahsil etmiş olan 
resmî daireler veya özel Kurumlar bu gelirleri 
tahsil ettikleri ayı kovalıyan ayın on beşine kadar 
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belediyelere ödemekle ve belediye hesap işleri mü
dür ve memurları da aynı zamanda bu parala
rı tahsil edildikleri yerlerden istemekle ödevli
dir. Zamanında ödenmiyen paralardan dolayı il
gililer hakkında işten el çektirilmek suretiyle 
kanuni takibat yapılmakla beraber bu gibiler ay
rıca geciken günler için Kamu Alacakları hak
kındaki Kanuna göre gecikme zammı ödemekle 
ödevlidirler. ^ 

MADDE 39. — Bu kanunda yazılı belediye 
gelirleri Kamu Alacakları Kanununa göre tahsil 
olunur. 

Bu hususta belediye encümenleri tahsilat ko
misyonları yerini tutar. 

MADDE 40— Bütçe yılı sonundan başlıya
rak beş yıl içinde tahakkuk ettirilmiyen ve ödeme 
zamanını kovalıyan bütçe yılından başlıyarak beş 
yıl içinde tahsil edilmiyen gelirler .zamanaşımına 
uğrar. 

MADDE 41. — Munzam kesir şeklindeki yük
lemeler ile tahakkuku tahsiline bağlı bulunan
lar.' ayrık olmak üzere diğer belediye gelirleri 
mükelleflere bir ihbarname ile tebliğ olunur. 
Bu ihbarnamede vergi ve resmin nev'i, matrahı, 
nispeti, miktafı ve tarhiyatm sebebi gösterilir. 
Tebliğ işleri 3692 sayılı Kanunda gösterilen usul
lere, göre yapılır. 

MADDE 42. — İlgililerin; belediye gelirleri
nin tahsili ve kovuşturulması dolayısiyle hakla
rında uygulanan işlemlere karşı yapacakları iti
razlar 3692 sayılı Kanunun 35 ııci maddesine gö
re kurulmuş olan bina ve arazi vergileri İtiraz 
Kom isyonlarmca incelenir. 

MADDE 43. — 
1. 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Ver

gi ve Resimleri Kanunu; 

2. Elektrik, havagazı ve telefon tarifeleri 
ile muayyen tarifeli nakil vasıtaları biletlerine 
yapılacak zamlar hakkındaki Belediye Vergi ve 
Kesimleri Kanununa ek 4375 sayılı Kanun, 

3. Tarifeleri bir formüle istinadeden imti
yazlı elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, 
baküre've motorinden alınacak istihlâk resmi 
hakkındaki 2551 sayılı Kanun; 

4. 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 
neü maddesi; 

5. 3702 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; 
6. 3710 sayılı Belediye Kamulaştırma Ka

nununun 21 nci maddesi; 
1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu 

maddesinin 5 nci fıkrasını*değiştiren 3666 sayılı 
Kanunun et nakliye tarifelerinin İç Bakan
lıkça tasdiki hakkındaki hüküm yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 44. — Bu kanun yayım tarihini ko
valıyan yıl başında yürürlüğe girer. (Ancak 
üçüncü madde hükmü fevkalâde hallerin bittiği 
Hükümetçe kararlaştırılıp yayımlandığı tarihi 
kovalıyan yıldan ve 4 ııcü maddesi hükmü de 
1947 yılından başlıyarak uygulanır.) 

MADDE 45. —: Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S. B. 
Ş. Saraçoğlu R, Türel A. R. Artunkal 
İçişleri B. Dışişleri B. Ma. B. 

Hilmi Uran II. Sala N. E. Sümer 
M. E. B. Ba, B. Eko. B. 

Yücel Sırrı D ay Fuad Sirmen 
Sa, ve So. V. B. G. ve T. B. 

Suad II. Ürgüblü 
Ta. B. Ula. B. . 

S. R. Hatipoğlu 
Ti. B. Çalış. B. 

R. Karadeniz Dr. S. Irmak 
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Gümrük Tarife Kanununu değiştiren Kanuna ek 2258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/228) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . VIII . 1917 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71/898, 6/2411 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 31 . V . 1933 tarihli Kanuna eklenen 2256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
2 . VIII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
ff ;< " '*' • "',.• H. Peker 

i, Gerekç« 

225G sayılı K a n u n u n 3 ncü maddesi, gümrük resmî % 10 l a n ile sağlanan gelirin belediyelere 
dağıtılmasından nüfus miktarını esas tutmuştur. Halbuki yalınız nüfus miktarı esas tutularak ya
pılan tevziin belediye bütçelerine bu nispet içindeki intikali göstermiştir ki bu tevzi şekli isabetli 
ve âdil bir esas değildir. Çünkü büyük belediyelerimiz nüfusu arttıkça yalmızoa bu nüfus art ışın
dan doğma bazı gelir kaynaklarına sahiptirler ki küçük belediyelerimiz bünyeleri itibariyle bu ge
lir kaynaklarından mahrumdurlar. Bundan başka mahdut gelirleriyle yeni kanunlarımızın memur 
ve hizmetli aylıklarına yaptığı zammı karşılamak ödevi küçük belediyelerimizi, büyük ve gelir kay
nakları mütenevvi olan belediyelerimizden daha çok sarsmış ve kendilerine kanunen tevdi edilen 
isleri yapamamak mevkiinde bulundurmuştur. Hat tâ o kadar ki son zamanlar dolayısiyle bazı küçük 
belediyelerimizin yıllık aylık ve ücret tutarlarının bütçeleri gelirleri yekûnunun % 120 sini bulmuş 
olduğu da müşahede edilmiştir. 

Bu itibarla ufak ve mahdut gelirli belediyelerimizi bu zor durumdan kurtarmak ve kendilerine 
bekle işleri başarma imkânlarını vatandaşa yeni bir vergi teklifi yapmadan hazırlamak zarureti, güm
rük % 10 farından % 30 unun tefrik edilerek bu kabil belediyelerimize tahsisi ve geri kalan % 70 in 
belediyelerimize eskisi gibi tevzii düşüncesinin kabulüne sevk emiş ve bu müşkül durumun kısmen ol
sun halli ancak bu çare ile kabil olacağı mülâhaza edilerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

(rümrilk Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 
1933 tarihli kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3 
ncii maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE I. — Gümrük Tarife Kanununu de
ğiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli kanuna ek 2256 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Yüzde on zamlardan toplanıp bankaya ya
tırılacak olan paraların yüzde yetmişi, nüfus
ları nispetinde bütün belediyeler; kalan yüzde 
otuzu ihtiyaca göre belediyeler arasında dağı
tılmak üzere İçişleri Bakanlığı emrinde bulun
durulur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini-içiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
7/. Pek er 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
II. Saka 

Millî Eğitim. Bakanı 
R. 8. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Gümrük Ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakam Ticaret Bakanı 
8. Koçak A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/66, 1/228 
Karar No. 1 

22 .VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 13 . XII . 1945 tarih ve 461 -
71 ve 2/2694/6 sayılı tezkeresiyle sunulan ve 
28 . XI . 1946 tarih ve 6/2790 sayılı tezkere 
ile yeniden tetkik ve müzakeresi istenen Belediye 
Gelirleri Kanunu tasarısı Kamutayın 12 . XI I . 
1947 tarihindeki 16 ncı oturumunda Bütçe, İç
işleri ve Maliye Komisyonlarından ayrılacak 10 
ar üyeden kurulması kararlaştırılan Geçici Ko
misyonumuzda İçişleri ve Maliye Bakanları ve 
Temsilcileri huzuru ile incelendi: 

Hükümet tasarısı 1945 ve 1946 ve 1947 yıl
larında İçişleri Komisyonunca kurulan bir Su 
Komisyonunda adı geçen Bakanlıklar Temsilci
leri huzuru ile incelendiği gibi komisyonumuz 

tarafından kurulan bir Su Komisyonunda da in
celendikten sonra müzakeresine geçilmiştir. 

14 . IV . 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu belediyelerin hizmetlerini ar
tırmış olup bu hizmetleri tam olarak gördükten 
sonra beldelerin imarında geniş adımlarla yü
rüyüp bütün müterakki beldelerle boy ölçecek 
imar seviyesine yükseltilmek, erişmek istediği
miz hedef isede belediyelere bırakılan vergi ve re
simler bu hedefe varmaktan bütün beldelerimizi 
uzak tutmuştur. Mevcut vergi ve resimler bele
diyelerin imar işlerine değil kanunun kendilerine 
yüklediği diğer hizmetleri bile görmeye yetme
diğinden birçok belediyelerde bazı hizmetler yüz-
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üstü kalmış bulunmaktadır. 
Belediye Kanunun çıkarıldığı gündenberi 

belediye gelirlerini artırmak için hamleler 
yapılmak istenmiş isede bugüne kadar bu 
yolda semereli adım atmak imkânı bulunamamış 
enson verimli olarak elimize geçen tasarı sunu-
labümiştir. Belediyelerin gelirlerini artırıp bu 
müesseseleri hiç olmazsa yarım asır merkeze 
müracaattan müstağni kılabilecek bir tâli 
duruma getirmek emeliyle komisyonumuz Hü
kümetle birlikte muhtelif araştırmalarda bulun
muştur. Bu meyanda medeni memleketlerde 
belediyelerce tatbik edilen gelir kaynakla
rı da incelenmiştir. Bu hususta Yüksek 
Kamutayı tenvir faydalı görüldüğünden aşağıda:-
ki izahatı veriyoruz. 

Bugün Beylediyelere gelir temininde başlıca 
üç sistem göze çarpmaktadır. Şöyle ki: 

Biri Anglosakson'ların tatbik ettiği tevzi 
sistemidir. Bu âdeta, bizim tadil görmiyen köy 
Kanunundaki salma usulünün aynıdır. Anglo-
saksonlarıi'j tatbik ettiği sistemde ufak bir fark 
vardır. O da bu salmaya, gayrimenkul gelirleri 
matrah gösterilmiştir. Belediye önce masrafla
rını tesbit eder sonra, bu masrafları gayrimen
kul gelirine tevzi eder, gayrimenkul geliri de 
Belediyeler tarafından kendilerine mahsus usul
lerle tesbit olunur. 

İkinci sistem: Masraflara göre belde hemşe-
rileri üzerine vergi tarhında belediyeleri ser
best bırakma sistemidir. Almanya'da ve bun
larla ilgili milletlerde tatbik sahası bulan bu 
sistemde Belediye Meclisleri muhtaç oldukları 
miktarda para elde edecek vergileri hemşerile-
rine tarhetraektedirler. 

Üçüncü sistem de : Fransa'da ve Lâtin mem
leketlerde ve bunları taklit eden Devletlerde 
tatbik olunan sistemdir. Bu sistem bugün biz
de ve bu tasanda olduğu gibi belediyelere ka
nunlarla birçok küçük vergiler bırakmakla be
raber Belediye Meclislerine masrafların azalıp 
çoğalmasına göre gelirleri de azaltıp çoğalta
cak yetki bırakan bir de munzam kesir vardır. 

Bu üç sistem arasında bulunan diğerleri de 
bunların birine sokulabilir. Burada ilâ
vesinde fayda görülen bir cihet daha 
vardır. O da Belçika ve Hol ânda gibi bazı mem
leketlerde zayıf komünleri takviye etmek üze
re merkezin emrinde bir yardım fonu tesis edil-

( S. Sa; 

miş olmasıdır. Burada şu kaydi da ilâve etmek
te fayda vardır : 

Medeni memleketlerin hepsinde bütün mem
leket komünlere ayrılmış olup her komünde bir Be
lediye İdaresi bulunmaktadır. Komün dışında 
kalmış bir mamure mevcut değildir. Vergi husu
sunda bütün komünler aynı sistemlere tâbi tutul
muşlardır. İdare hususunda bazılarında ayrı hü
kümlere sahip olmaları buna: mani teşkil etme
miştir. Bizde ise köylerde köy idarelerimiz ay
rı malî sisteme ve belediyelerimiz ayrı malî sis
teme tâbi tutulmuş olduğundan Komisyonumuz 
burada sadece belediyelerle meşgul olmuştur. 
Yaptığımız bütün araştırmalara ve Hükümetin 
gösterdiği büyük hüsnüniyet ve kolaylıklara ve 
arzulara rağmen malî durumumuzdaki sıkışıklık 
dolayısiyle bu üç sistemden birine gitmek imkâ
nını bulamadık. Malî hususlarda belediyelerimize 
tam bir genişlik ve ayrıca bir otonomi veremedik. 
Nihayet Hükümetin getirdiği tasarı üzerinde 
çalışarak belediyelerin bugünkü çok dar durum
larını biraz genişletebildik. Yüksek huzurunuza 
sunduğumuz bu tasarıya göre belediyeler yılda, 
ancak 42 000 000 liralık bir zam yapılabilmiş 
oldu. 1947 Bütçeleri 69 510 235 lira olan bedeli-
yelerin gelirlerine bu hesaba göre % 61 zam ya
pılmıştır. Belediyelerimize daha büyük geniş
likler teminini memleketin normal hayata dönü
şüne bırakarak müzakerelerin yürüyüşünü ve 
kararların gerekçelerini açıklamaya geçiyoruz. 

(rümrük Tarife Kanununu değiştiren Kanu
na ek 2256 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kında Bakanlar Kurulunun 2 . VIII . 1947 tarih
li kararı ile Büyük Millet Meclisine sunulan ta
sarıda geçici komisyonumuzda belediye gelir
leri kanunu tasarısı ile birleştirilerek bu kanun 
tasarısı içinde mütalâa edilmesi cihetine gidil
miştir. 

Başbakan, İçişleri ve Maliye Bakanları hu
zuru ile yapılan müzakerede: 

A) Bugün belediye sınırları içinde tahsil 
olunan Kazanç Vergisinden % 3 olarak ayrıl
makta bulunan belediye hissesinin fevkalâde zam
lar hariç bütün Kazanç Vergisinden % 5 olarak 
ayrılması; 

B) 2256 numaralı Kanunla oktruva karşılığı 
olarak gümrüklere yapılan % 10 zamla 4109 nu
maralı Kanunla bu zamma yapılan % 50 zammın 
bir madde haline konması; 
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C) Tekel maddeleri gelirlerinin aslından 

% 5 belediye hissesi alınması; 
D) Yol vergisi tahsilatından % 20 miktarı

nın özel İdarelerce bir hisse olarak belediyelere 
verilmesi ve ayrıca 5116 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle belediyelere verilmiş olan belediye 
meclisleri kararı ile belediye sınırları içindeki 
yol mükelleflerine % 50 ye kadar zam yapılması 
yetkisinin de devanı ettirilmesi; 

B) 3702 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla 
sinema, konser, tiyatrolardan alman belediye 
vergileri asıl ve zam ve diğer hisseleriyle bele
diyelere devri ve bunun için bu mevzuat kal
dırılıp belediyelere bilet bedellerine % 70 e ka
dar eğlence vergisi tarhı yetkisi verilerek tah
silattan % 10 darülaceze ye bir okadar da ve
remle savaşa hisse ayrılması. 

P) Özel İdarelerce tahsil edilen bina ver
gisinden belediyeler sınırları içindeki kısmın
dan ayrılmakta bulunan % 15 belediye hissesi
nin (•% 25 ) e çıkarılması oy birliğiyle karar
laştırılmış ve 1, 2, 3, 4, 16 ve 27 inci maddeler 
buna göre hazırlanmıştır. 

Yine aynı Bakanlar Kurulu ile yapılan mü
zakerede Kazanç Gümrük Tekel ve Yol vergileri 
belediye hisseleriyle tellaliye resminden merkeze 
yapılan artırma ve eksiltmelerden alınan tel 
lallık resminin İller Bankasında toplanması ve 
bunun '% 80 i Belediyelere son sayımdaki nüfus 
nisbetlerine göre gönderilmesi ve (-/r 20 sinin de 
Belediye fonu olarak kalıp 5116 sayılı Kanun 
hükmüne göre İçişleri Bakanlığınca belediyele
re dağıtılması karar altına alınmış ve 39, 40, 41 
nci maddeler buna göre yazılmıştır. 

Temizleme ve Aydınlatma resminde resim 
miktarı Hükümetin teklifi veçhile kabul edil
miş olup bundan irat getirmiyen arsalar çıka
rılmış ve resmin en yüksek haddi 2000 lira ola
rak tahdit olunmuş ve resimden müstesna tu-
lan yerler sayılmıştır ve madde daha açık ola
rak yazılmışı ıi'. ( Madde 8 ) 

Sokakların genişletilmesi veya kaldırımlan-
ması veya parke döşenmesi veya asfalt veya 
beton yapılması halinde yapılan masrafın 1/3 
ve esaslı tamir halinde 1/4 ünün ve lâğım ya
pılmasında ve su getirilmesinde de bunlara sar-
f'edilen paranın 1/3 ünün iki taraftaki bina ve 
arsa sahiplerinden alınması muvafık görülmüş 
ve bu suretle Komisyona fazla görülen Hükümet 
teklifinden indirme yapılmıştır. ( Madde 12 ) 

Hükümet yangından koruma hizmeti karşı
lığı olarak biri bina safi gelirlerinin '•% 1 ine 
kadar bina vergisine zam diğeri sigorta kum
panyalarından s"'T>).'̂  eleri nispetinde bu hiz
mete iştirak payı teklif etmiş bulunmaktadır. 
(Madde 5 ı 

Komisyon Millî Korunma, Kanunu ile kira
lara yapılan tahdidi ve ayrıca başka kanuni ar
larla. bu vergiye yapılmış olan zamları ve 8 n-
ei madde ile konan Temizleme ve Aydınlatma 
resmini gözönüne alarak bu zammı doğru bul
mamış yalnız sigorta kumpanyalarından bir 
hisse alınması üzerinde durmuştur. Her beledi
ye bu hizmet için paraya ihtiyaç]; görüldüğün
den bu hissenin kumpanyaların sermayesi üze
rinden değilde aldıkları primler üzerinden alın
masını ve yalnız primlerin de % 10 unu geçme
mesini muvafık bulmuştur. ( Madde 14 ) 

Belediye Kamulaştırma Kanunundan nak
lolunan değerlenme resmi Hükümetin teklifi 
veçhile kabul olunmuştur. Yalnız değerlenme 
resmini tespit edecek heyet buradan çıkarıla
rak bu iş Bina vergisinde gösterilen Tadilât Ko
misyonuna verilmiş ve böylece Komisyonun ka
rarlarına vergi, gibi itiraz yolu açılmış ve ikma
li lüzumlu görülen formalitelere ait hükümler 
ilâve olunmuştur. Birde Kamulaştırılan veya ka
mulaştırılması lâzım gelen yer belediyeye hibe 
edildiği, takdirde bu yer bedelinin kamulaştır
ma bedelinden indirilmesi hakkında bir hüküm 
eklenmiştir. ( Madde 15 ) 

Blektiriğin kilovatından ve havagazının met
re kübünden belediye Meclisleri kararile en çok 
iki kuruş alınmasında Hükümetçe mutabakat 
hâsıl olmuştur. ( Madde 5 ) 

Tarifeleri belli nakil vasıtalarile banliyö hat
larında Hükümet bilet başına en çok iki kuruş 
alınmasını ve bunun için Belediye Meclisi ka
rarile birlikte İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larının tasvibini istemektedir. Komisyon bele
diyelerin otonomisine riayet ederek bu iki Ba
kanlığın tasvibini kaldırmış ve bu resmin en 
çok % 10 olarak teshilini muvafık görmüştür. 

Birde iki belediye arasında işliyen nakil va
sıtalarında iki belediye bu resimlerde uyuşama-
dıkları takdirde İçişleri Bakanlığını hakem 
yapmıştır. ( Madde 6 ) 

Şehir ve kasabalar içinde telefon abone ve 
ve ücretlerine eri çok % 20 belediye payı eklen
mesinde Komisyon Hükümetle uyuşmuş isede 
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belediyelerin otonomisini ko rumak maksadi le kürnet teklif inden hayli farklı olarak kabul 
Bakanl ık lar ın tasvibini ka ld ı r a r ak 'Belediye edilmiştir. Bu resim tamamen iht iyari olup tar-
Meclisi k a r a r m a iktifa etmiştir . ( Madde 7 ) ti için müracaa ta bağlı tu tu lmuş tu r . 

H a y v a n kesim resmi ücretiyle et nakliyesi i- Hayvan resmine mahsus olan 24 ncü mini
sinde Komisyon H ü k ü m e t teklifini kabul etmiş- <b> Hükümet tekl i f inden iki farkla kaimi, edil-
t ir . Yalnız E t nakl iye ücret i tarifesinin Bütçe- mistir. F a r k ı n biri koyun ve keçide hayvan ba
yi onamaya yetki l i makamla r t a ra f ından onan- « " ^ , 0 ve kuzu ve oğlakta yine hayvan başına. 
masına lüzum görmemiştir . ( Madde 10,0 ) 5 kuruş maktu resmin alınmasıdır . Diğeri de 

! rampalarda al ınacak resmin bir kat olması ve i-Bal ıkhaneler in Belediyelere devr i hal inde 
l îa l ıkhane ücret miktar ın ın .Belediye Meclisle
rince karar laş t ı r ı lmas ına dai r bir madde eklen
miştir. (Madde 11 ) 

H a r i t a ve imar plânlar ı masraf lar ının bina 
ve a rsa la r ın kıymetleri üzerine dağı t ı l ıp tahsi
linde Hükümet l e mu tabaka t hal inde kalınmış
t ır . Yalnız Komisyon ibadet yerlerinin İm mas
raftan istisnasını kabul edip diğer resmi binala 
rı da i ş t i rak e t t i rmeyi doğru görmüştür . ( Mad
de 13 ) 

ki ta raf tan eşit al ınmasıdır . 
Tellâllık resmi hakkında olan 2f) nci maddede 

Hükümet teklifinden ayrı lan şu nokta va rd ı r : 
Merkezde yapılan 100,000 liradan fazla ihaleler
den al ınacak tellallık resmi bütün Belediyeler 
arasında, müşterek bir hisse addedilerek İller 
Bankasına yat ır ı lması ve orada toplanan para
ların1 hükmüm1 tâbi tutulması.. . 

Bu güne k a d a r orman ihalelerinden mahal
leri Belediyelerince alına gelmekte olan r/< 2,f> 
resmin eskisi gibi belediyelerce alınmasına de-

P l â k a numaras ı için a lman parayı Hiikü- v ; u u o J u n T n ! l s l ı j ) U nlardnn Merkezde Umum mii-
met ücre t ve Komisyon da resim olarak kabul ( l ü l . m k , . c yapdacak yüz bin l i radan fazlalı i-
etmiştir . H ü k ü m e t teklif inde hamal la ra da mı- l ı ; ] | e ( ! ( , y u k a r l k i h ü k n u , ,,.,£,, o h m ı s l k ; , |M J | 0 . 
ıııara konup bir ücret alınması eklenmiş ise de (lilmjsliı* 
Komisyon bunlara numara konup mukabi l inde uğ|0 Mce verlermden acım resmi hakkındaki 
pa ra al ınmasın, fazla görmüştür . Ayrıca Komıs- 2 ( ; [1(M ] ) ! a ( W o , , ü k ü n ı e t i l l . J 4 M(.n ,„„rI«l-Hiı.itı 
yon Belediye Merlislerinee konacak p lâka ros- | t i l.5ll<.i k ^ n ı n m „fak farkla aynıdır . 
minin iki lira ile 125 lira arasında obuasın, tali- A s ) ] 0 g ] e n ( , t . , . o s m î o l a r ı 2 7 1K,-, m ; j ( j ( ı 0 m i _ 
dit eylemeyi ve ayrıca ulaş t ı rma vası ta lar ının k ü m ( ı f u ı a d d o H İ n İ M i k i m . ; k l s m i M ( 1 } , „ , . o k farklı 
sahibi veya ku l lanma sahası veya şekli değiş- 0 İ ( ( ) ) y ] l k . u . d f t ^ (A-]vn y()U]n k a ı . . , , ia ; i t 1 r , lm,ş-
nıedikçe t ek ra r almamıyacağıı ı ı açıklamayı lü- , 
zumlu görmüştür . ( M a d d e 17 ) " V ( , r ^ r^m{ 1 I ü k ü m H t o k U n „ i n aynıdır . 

H ü k ü m e t teklif inde resme tâbi tu tu lan yük 29 ucu madde Miikümetin 20 ncı maddesi 
ve binek hayvanlar ı ve çiftçilere mahsus olu- Min aynıdır . 
mobilleri kara nakil vasıtası resminden harie İn,- Akar yakıt istihlâk resminde Hükümet lek-
rakılmış, maddelerin nıukayesesiyle görüleceği lifinden hayli ayrı l ınmıst ır . 
üzere bazı nakil vas ı t ta lar ın ın resimleri ar t t ı - ' \ _._ Baküre ve mazot tan da benzin gibi kı
rılmış ve resimden istisna etlileri bazı vası ta lar lodan iki kuruş alınması. 
da resme tâbi kılınmıştır. (Madde 18). ^ _ Z i r . ı a 1 ı p > a t l k a S T V(.ya, Tarım Bakanlığı 

Deniz nakil vası ta lar ı hakk ındak i madde ile taraf ından getirilecek akar yakıt Tarım islerinde 
iskele ve r ıh t ımla rdan al ınacak geçiş resmi hak- kullanılacağı Tarım memurlarınca onanacak olaıı-
k ındaki madde ufak tadil ler le kabul edilmiştir. lardan. Resmin alınmaması, 
( Madde 19,20 ) (O Transi t geçenlerden de resim alınmama-

Hevha ve i lânlara mahsus olan 21 inci mad- s1, kabul olunmuştur . (Madde 30) 
de Hükümet teklifinin aynı olup sadece en yük- Akar yakıt depo ücretleri hükümet teklifinin 
sek had olarak konan 400 lira kaldır ı lmışt ır . aynıdır . Ancak bunların müddete göre düzenlen 

Ölçü ve ta r t ı a le t ler inden al ınacak resim m esi. hakkında hükümler konmuş ve sigorta için 
de ufak bir farkla Hükümet teklifinin aynı- bir hüküm eklenmiştir. (Madde 31) 
dır. Kaynak sularının kontrolü hakkındaki 32 nci 

K a n t a r resmine ait olan 23 ncü madde Hü- madde hükümetim29 ncü maddesinin aynıdır . 
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t Yapı ruhsat ve denetleme harcı, inşaatı teşvik 

maksadiyle hükümet teklifinin yarısına indiril
miştir. Harçtan istisna edilen resmî binalar da 
azaltılmıştır. (Madde 33) 

34 ııcü madde süs köpekleri Resmine ait olup 
İm Resim (50) liraya kadar yükseltilmiştir. 

35 ve 36 neı maddeler hükümet teklifinin ay
nıdır. 

Kira sözleşmelerinden alınacak Resme mahsus 
olan 37 nci madde hükümet maddesinden farklı 
tadillerle kabul olunmuştur. 

Beldenin çeşitli gelirlerini sayan 38 nci 
madde hükümetçe teklif olunan maddenin aynı 
isede bundan Gümrük Resminden alman Belediye
ler hissesine ait D fıkrası çıkarılmış ve ayrıca ¥ 
fırası eklenmiştir. Bundan başka 2 rakamiyle işa
retlenen fıkra da ilâve olunmuştur. 

Hükümet teklifindeki otlakiyeye mahsus olan 
31 nci madde hayvan sahibinin çiftçileri sıkacağı 
düşünülerek kaldırılmıştır. 

Piyango ve ikramiyelerden % 10 belediye pa
yı alınması hakkmdaki 35 nci maddede tahsilinde-
ki güçlük ve piyango ve ikramiyenin vaz'mdaki 
gayeyi zorlaştırması gözönüne alınarak kabul edil
memiştir. 

Belediye hesabına tahsil olunan paraların tes
lim zamanı ertesi ayın sonuna kadar bırakılmış 
ve bu zamanı geçirenlerden yalnız % 10 fazla ile 
tahsil kabul edilerek ilgili memurları işten çek
tirme fazla görülmüştür. (Madde 42) 

Belediyelerce doğrudan tahsil edilecek ver
gi ve resimlerin tahsili emval kanunu hükümle
rine göre yapılması hakkındaki 46 mcı ve üç yıl
da tahakkuk ettirilemiyen vergilerin tahakku
kundan vaz geçilmesi ve beş bütçe yılında tah
sil edilemiyen vergilerin de terkin edilmesi 
hakkındaki 47 nci-madde az farkla Hükümet 
teklifinin aynıdır. 

Belediyelerce tahakkuku yapılan vergilerin 
mükelleflere tebliği şekliyle bunlara itiraz yol
ları 48 nci maddede gösterilmiştir. Bu madde 
Hükümetin 41 ve 42 nci maddelerinden ufak 
farklarla alınmıştır. 

Eğlence resminden Maliyenin ilgisi kesilmiş 
olup bunların cibayeti de bu kanunla belediye
lere intikal etmiş ve bu mevzuda mevcut bütün 
kanun hükümleri de kaldırılmış olduğundan tah
sili ve inzibatı temin maksadiyle 44 ve 45 nci 
maddelerin konmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu iki madde hükümleri mevcut olup bu kanunla 
kaldırılmakta bulunan kanunlardan alınmıştır. 

4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanu
nunun 4 neü maddesinin (A) fıkrasına göre be
lediye meclislerine verilen yetkinin hangi vergi 
hakkında kullanılabileceğine dair 43 ncü madde 
tasarıya eklenmiştir. 

Ecnebi Sefaret ve Konsolosluk memurlarının 
mütekabiliyet şaetiyle belediye vergi muafiye
tinden istifade edebileceklerine dair 3756 nu
maralı bir Kanun mevcut isede bu kanunun tat
bikatında bazı zorluklarla karşılaşılmış olduğun
dan mevcut kanunun lâğviyle yeniden 49 ncu 
maddenin konması daha uygun görülmüştür. 

50 nci maddede ilga edilen kanunlar gösteril
miştir. Bu madde ile Hükümetin ilga maddesi 
arasında farklar vardır. Bu farklar belediye ver
gi ve Resimleriyle ilgili Kanunların yeni baştan 
gözden geçirilmiş olmasından doğmuştur. 

Hükümet bu tasarıyı 1945 de teklif etmiş ve 
1946 da bu teklifi tekrar eylemiş olduğundan 
arada geçen zaman dolayısiyle yürürlüğe girme 
maddesinde Hükümet maddesinden ayrılmak za
rureti doğmuştur. 

Belediyelerin sıkışık durumu ve zamanın 
darlığı dolayısiyle ivedilikle müzakeresi rica-
siyle uzun ve devamlı çalışmaların mahsulü 
olan tasarının Kamutayın Yüksek Huzuruna 
sunulduğunu Sayın Başkanlığa derin saygıla
rımızla arzederiz. 

Belediye gelirleri 
Geçici Komisyo

nu Başkanı Sözcü Kâtip 
Tokad Kars Trabzon 

(i. Pekel A. Eyidoğun II. Orhan 
Balıkesir Balıkesir Bolu 

II. Serem etli F. Tiritoğlu II. 8. Ad (d 
Bolu Eskişehir Çankırı 

/. Yalcın A. Potuağlu R. I) al una y 
(iüınüşane Giresun Kastamonu 

II. V. Ataç E. Dizdar M. Akalın 
imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kayseri Konya • 
II. Çelen F. Apaydın 8. Ergun 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Ordu Samsun Sivas 

//. Şarlan M. A. Yörük er N. Ergin 
Tokad Tekirdağ 

C. Kavak Z. E. Cezarağlu 
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Belediı/e Gelirleri Kanunu Tasarısı 

Bölüm : I 
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen, gelirlerden belediye paylan 

Kaza ne vere/isinden beledi ı/e payı 
BİRİNCİ MADDE — Kazanç Vergisinin veya (Her ne naın ile olursa olsun) 

onun yerine geçecek vergiler tahsilatının % 5 i belediye payı olarak ayrılıp içişleri 
Bakanlığı emrine İller Bankasına yatırılır. 

Gümrük resmiııden belediye- payı 
î KİNCİ MADDE — 2256 sayılı Kanun gereğince Gümrük resimlerine ekle

nen belediye payı % 15 e çıkarılmıştır. Bu paralar içişleri Bakanlığı emrine İller 
Bankasına yatırılır." 

Tekel maddeleri gelirli rİnden belediye payı 
ÜÇÜNCÜ MADDE— Tekel maddeleri safi gelirinin % 5 i belediye payı ola

rak ayrılır. Bu pay bütçe tahminlerine göre aylık taksitlere bağlanarak her ayn 
ait taksit ertesi ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrine İller Bankasına ya
tırılır. Tekel idaresi bilançosunun tanziminden sonra tahakkuk edecek kati 
miktara göre fazla tediye edilmiş pay uıütaakip sene tediyelerinden tenzil edilir. 
Noksanı da bilançonun tanzimini takip eden ay sonuna kadar İller Bankasına 
yatırılır. 

Bina veryisinelen belediye payı 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bina vergisinin belediye sınırları içinde tahsil olu 

nan kısmının % 25 i belediyeye aittir. 

Bölüm : II 
İşletme gelirlerinden belediye payı 

Klektrik ve havayazından belediye payı 
BEŞİNCİ MADDE — Belediye sınırları içinde sarf ve istihlâk edilen elektri

ğin her kilovatından ve havagazmın her metre küpünden belediye meclisleri ka
rarı ile en çok iki kuruş ve muharrik kuvvet olarak sarf'olunacak elektriğin her ki
lovatından en çok bir kuruş belediye resmi alınır. 

Tarifeleri belli nakil vasıtaları ile banliyö hatları bilet bedellerinden belediye payı 

ALTINCI MADDE — Belediye sınırları içinde işliyen tarifesi belli bütün na : 
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kil vasıtaları ile banliyö ulaştırma vasıtalarının bilet bedellerine c/o 10 u geçmemek 
üzere belediye meclisleri kararı ile belediye payı eklenebilir. Bu payların kuruştan 
üzere belediye meclisleri kararı ile beledi ziyade1 belediyeyi ilgilendiren banliyö ulaş
tı rina vasıtalarından alınacak pay nispetlerinin eşitliğinde ilgili belediyeler ıızla-
şamadıkları takdirde İçişleri Bakanlığı hakem olur. 

Banliyö ulaştırma vasıtalarında bilet bedellerine yapılacak zamlar tahsil edil
di kleri ay sonunda başlıyarak 75 nci günü akşamına kadar doğrudan doğruya bu
lundukları mahallerin belediyelerine yatırılır. 

Telefon abone ve konuşma iter etlerinden belediye payı 
YEDİNCİ. MADDE - - Şehirler ve Milletlerarası Haberleşmeleri hariç olmak 

üzere bütün telefon abone ve konuşma ücretlerine belediye meclislerinin kararı , 
iieeııçok % 20 nispetinde belediye payı eklenebilir. Bu pay P. T. T. İdaresince asıl 
ücretle birlikte tahsil ve belediyeye teslim olunur. 

Temizleme ve Aydınlatma Resmi 
SEKİZİNCİ MADDE — Belediye sınırları içindeki bütün binalarla iratlı arsa

lardan Temizleme ve Aydınlatma Resmi alınıi'. 
Yeniden yapılan binalarla inşaat ilâveleri, inşasının tamamlanmasını ve inşaa

tın tamamlanmasından evvel kısmen kullanılan binaların kullanılan kısımları kul
lanılmaya başlanmasını ve arsalar, iratlı hale gelmesini takip eden seneden itiba
ren Temizleme ve Aydınlatma Resmine tabidir. 

* Bu resim, sahibinin bizzat oturduğu meskenlerde safi iradın % 5 ini, sair bina
larda %" 7,5 unu; iratlı arsalarda kıymetin binde beşini geçmemek üzere belediye 
meclisleri kararı ile tesbit edilir. 

Devlete, Katma ve Özel Bütçelerle idare edilen teşekküllere, belediyelere ve 
bunlara bağlı kurumlarla İktisadi Devlet 'Teşekküllerine ve döner sermaye ile ida-
ıe edilen müesseselere ait binalarda resim nispeti safi iradın % 5 ini geçemez. Bu 
binalardan Bina Vergisinden müstesna olmaları dolayısiyle iradı bulımmıyanların, 
Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca inşa kıymetleri takdir edilerek bunun % 10 
safi irat olarak kabul olunur. 

Yııkarıki fıkrada yazılı binalar haricinde kalıp Bina Vergisi Kanununa göre 
v ergiden müstesna olan binaların safi iratları Bina Yergisi Kanununun 14 ncü 
maddesine göre takdir edilir. 

Gerek inşa kıymetlerine gerek Bina Vergisi •Kanununıııı 14 ncü maddesine göre 
takdir edilecek iratlara yapılacak itirazlar ve Temizleme ve Aydınlatma Resmin
den doğacak anlaşmazlıklar, Bina Vergisi Kanununa u:'6ra Bina ve Arazi Vergileri 
İtiraz Komisyonunca incelenerek karara bağlanır. Tebligat, itiraz ve temyiz iş
lemleri ve maddi hataların düzeltilmesi !>692 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
cereyan eder. 

Safi iradı l 000 liradan yukarı olan bütün binalarda bin liradan fazlasına isa
bet eden resim yarıya indirilir. Resmî ve hususi her binadan alınacak senelik re
sim miktarı 2 000 lirayı geçemez. Bina Vergisi Kanununa göre iradı ayrı takdir 
ol mumyan binalar bir bina sayılır. 

•Temizleme ve Aydınlatma Resminin mükellefi binanın sahibidir. 
Sahibinden başkası tarafından işgal edilen binalarda bu mükellefiyet yarı ya

rıya bina sahibi ile kiracı veya şagiline teveccüh eder. Ancak kiracı veya şagile 
ait resmin kendilerinden istifa hakkı ve hususi sözleşme hükümleri mahfuz ol
mak üzere bu resmin tamamı 1837 sayılı Kanuna göre Bina Yergisini ödemekle 

( S. Sayısı : 177 ) 



- 28 — 
mükellef olan kimse namına Bina Vergi si. Tahakkuk Dairelerince tahakkuk ettiri
lerek Bina Vergisiyle; birlikte ve aynı taksitlerle tahsil olunur. Tahakkuk ve tah
sili yapan daireye bu işler için bir ücret verilmez. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapıları ile Millî Saraylar, Müzeler, 
İbadet yerleri, resmî okullar, resmî hastaneler, dispanserler ve darülacezeler, 
askerî binalardan yalnız kışlalar bu resimden müstesnadır. 

Yanan, yıkılan veya oturulmaz ve kullanılmaz bir hale gelen ve oturulması ve 
kullanılması kanunlara göre yasak edilen binalara ait Temizleme ve Aydınlatma 
Besini ödevliler tarafından keyfiyeti ihbaıen Tahakkuk Dairesine verilecek beyan
namenin tesadüf ettiği taksiti takip eden taksitten itibaren alınmaz. 

Hayvan kesim ücreti ve resmi 
DOKUZUNCU "MAD.DK — Belediyeler tarafından umumi ve fennî kanaralar 

yapılıncaya kadar kesilecek koyun ve keçilerden '>0, kuzu ve oğlaktan 15, danadan 
öo, sığır ve domuzdan (Yaban domuzu hariç) 90, deve; ve mandadan 150 kuruş 
resim alınır. 

Belediye meclisleri bu resimleri yarısına kadar indirebilir. 
Fennî: kanaralar yapılan yerlerde yalnız kesini ücreti alınıp resim alınmaz. Ke

sim ücretlerinin miktarı belediye meclislerince kararlaştırılır. Kesim ücretleri 
38 iıci maddenin 2 numaralı bendine göre tesbit edilir. Kesim ücreti hayvanı kes
tiren sahibinden alınır. 

* 
Et taşıma ücreti 

ONUNCU MADDE — Kanaralada kesilen etleri satış yerlerine taşımak 
münhasıran belediyelerin hakkıdır. Bu hizmetin karşılığı olarak alınacak ücretin 
miktarı belediye meclislerince kararlaştırılır. 

Balıkhane ücretleri 
ON BîRİNGİ MADDE — Balıkhanelerin belediyelere verildiği veya belediye

lerce balıkhane tesis edilen yerlerde alınacak balıkhane ücretinin miktarı beledi
ye meclislerince tav in olunur. 

Bölüm : III I / r ; 
Harcamalara iştirak payı 

Yol, lâğım ve su tesislerinim masraflarına iştirak payı 
ON İKİNCİ MADDE — 
A) Belediyelerce yeniden açılan, veya eskiden mevcut olup da % 40 nispetin

de veya daha fazla genişletilen veya eskiden mevcut olduğu halde kaldırmışız 
ve bakımsız bulunan yolların kaldırım, parke döşenmesi veya beton veya asfalt 
yapılması veya kaldırım veya parke gibi daha geri bir şekli sökülüp daha müte
kâmil sayılan beton veya asfalta çevrilmesi için harcanan paranın üçte biri; me
vcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden döşenmesi, beton veya asfaltların 
esaslı bir yolda onarılması halinde yapılan masrafın dörtte biri iki tarafında bulu
nan yapı ve arsa sahiplerinden alınır. 
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Yaya kaldırımları da dâhil olduğu halde yolların şehirlerde (15) ve kasaba

larda (12) metreden fazla genişliklerine düşen masraflar tamamen belediyeye 
aittir. 

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan yapı ve arsalardan inşa payı o yapı 
ve arsa için asıl olan yoldan bu paylar tam ve diğer yollar için yarım olarak 
alınır. 

B) Belediyelerce lâğımların yeniden yapılması veya sıhhi ve fennî şartlara 
uygun olarak ıslah edilmesi halinde, iki buçuk metre derinliğine kadar gömüle
cek en çok 30 santimetre çapındaki boru ve kanalın yapılması için harcanan 
paranın üçte biri yolun kenarında bulunan yapı ve arsa sahiplerinden alınır. Bu 
hadlerden fazlasının masrafları yalnız belediyece ödenir. 

Bir yapı veya arsa birden fazla yolun kenarında bulunuyorsa hangi yoldaki 
lâğıma bağlanmış ise yalnız o yoldaki kısmın masrafına iştirak eder. 

C) Şehir ve kasabalara getirilecek içim suları tesisleriyle tevsi ve ıslahına 
ait inşa masraflarının üçte biri o belde veya belediye şubeleri içindeki (Suyun 
isale e tevzi edildiği saha içindeki ) yapı ve arsaların sahiplerinden alınır. 

Bir yapı veya arsa birden fazla yol kenarında bulunursa yalnız suya bağ
landığı yol üzerindeki uzunluğuna göre iştirak nispeti hesaplanır. 

D) İştirak payları yapı ve arsaların kıymetleri ve yol üzerindeki uzunluk
ları eşit olarak hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak payları yapılarda kıy
metinin % 3 nü ve arsalarda % 6 sini geçemez. 

E) İştirak payları, bu inşa ve tesislerin tamamlanmalarından sonra beş yıl
da ve beş eşit taksitte, Tahsili emval Kanununa göre tahsil olunur. Taksitlerin 
zamanı belediye meclislerince kararlaştırılır. 

Ancak yıllık taksit tutarını yapılarda yıllık safi iradının % 10 unu ve arsa
larda kıymetin % 2 sini geçemez. Geçtiği takdirde bu hadleri aşmamak üzere tah
sil müddeti ve taksit miktarı ona göre artırılır. 

F) Halkın iştirak edeceği masraflar belediye bütçesinden belediye gelirle
riyle veya istikrazlarla elde edilen paralardan yapılacak masraflardır. Hükü
metin, özel idarelerin veya halkın yapacağı yardımlarla yapılacak masraflar tev
zi e tâbi tutulmaz. 

(I) İbadet yerleri hariç olmak üzere her çeşit resmî gayrimenkuller bu mas
raflara bu madde hükmüne göre iştirak ederler. 

Harita ve imar puanları masraflarına iştirak payı 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Belediyelerin harta ve imar plânlarının düzen

lenmesi için yapılacak masraflar beldelerin harta ve imar plânı sınırı içindeki 
yapıların ve arsaların kıymetleri nispetinde belediye meclislerince tevzi edilip ka
rarlaştırılacak taksitlerle sahiplerinden alınır. Satıştan doğan ferağ halinde bor
cun geri kalanı satandan bir defada alınır îmar •plânlarının kısım, kısım yapılması 
halinde bu çeşit plânların masrafları yalnız o kısımdaki gayrimenkul sahiple
rine dağıtılır. 

Bu resmin tahakkuk ve tahsili için harta ve imar plânlarının yetkili makam
larca tasdik edilmek suretiyle tamamlanın iş olması gereklidir. 

İbadet yerleri müstesna her çeşit resnî gayrimenkuller bu iştirak payına tâ
bidir. 

Yangından korunma masraflarına Sigorta kumpanyalarının iştirak payı 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yangın söndürme vasıtalarını tamamlamak ve 
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idame etmek üzere belediyeler kendi sınırları içinde muamele yapan yangın 
sigorta kumpanyaları ile sözleşme yaparak yangın söndürme vasıtalarının mas
rafına bu kumpanyaları iştirak ettirmeye yetkilidirler. 

Sözleşme yay)maya yanaşımyan kumpanyalardan aldıkları prim nispetinde bu 
primin % 10 unu geçmemek üzere belediye meclislerince düzenlenip Belediye 
Kanununun 71 ne i maddesine göre onaylanacak tarife gereğince Belediye Vergi ve 
Resimleri gibi iştirak payı tahsil olunur. 

Yukarıki fıkralara i^örc itfaiye karşılığı alınacak belediye; payları hic bir su 
retle müşteriye intikal ettirilemez. 

• Bölüm : IV 
"'* b. ' Belediye aracı ile tahsil olunan gelirler 

Değerlenme resmi 
ON BKŞÎNCÎ MADDE — Kamulaştırma sebebiyle sokağın veya belde bahçe 

lerinin veya meydan veyahut yeşil alanın yüzüne çıkmak veya sokağa yüzü art
makla veya rıhtımlar, küçük limanlar, parklar, spor sahaları, vapur iskeleleri te-
wis ve inşa veyahut yüzünde bulunduğu yolların genişlemesiyle değerleri artım 
gayrimenkullerden takdir edilecek olan eski değeri ile yeni değeri arasındaki far
kın yarısı değerlenme resmi olarak bir defaya mahsus olmak ve beş yılda beş eşil 
iaksitte tahsil edilmek üzere alınır. Değer farkı Bina Yergisi Kanununun 28 nci 
maddesine göre kurulacak Tadilât komisyonlarınca belirtilir. Bu komisyonlara be
lediyede görevi olunyan bir mühendis veya mimar, bunların bulunmadığı yerlerde 
bir fen memuru ve bunun da bulunmadığı yerde bir yapı kalfası veya yapı işle
rinden anlıyan bir kişi mahallin en büyük mülkiye 'memuru tarafından ilave 
edilir. 

.Belediye başkanları birinci fıkradaki hallerin vukuunda değer farklarını tak
dir için komisyonu derhal faaliyete geçirmekle ödevlidir. 

Kesinleşen değerlenme borçları belediyelerin talebiyle duruşma yapılmaksızın 
mahkemece verilecek karar ve yazılacak müzekkere üzerine Tapu dairesince <» 
gayrimenkulun siciline geçirilir. Bu suretle tapu siciline şerh verilmiş olan gay
rimenkulu satınalanlar bu borcu tapu siciline yazılı vecaibiyle birlikte ödemekle 
ödevlidir. 

Süresi gelmemiş olan taksitleri peşin olarak ('.»diyenlerden yıllık % 6 indirme 
yapılır. 

Kamulaştırılan .yapı ve arsaların değerlenme taksitleri kamulaştıran daire ve
ya kurum tarafından kamulaştırma bedelinden indirilerek mal sahibi hesabına be 
tediyelere ödenir. 

Değerlerin artması bir kısmının kamulaştırılmasından ileri gelen gayri men
kullerden alınması lâzımgelen Değerlenme Resminin tamamı kamulaştırma bede
linden indirilir. 

Kamulaştırılan veya kamulaştırılması Lâzımgelen yer, mal sahibi tarafından be
lediyeye hj be edilirse bu yerin değeri. Değerlenme Resmine mahsup olunur. 

Değerlenme miktarına karşı gayrimenkul sahipleri Bina Vergisi Kanununda 
yazılı malî kaza mercilerine müracaat edebilirler. 
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Yol vergisi belediye payı 

ON ALTINCI MADDE — Özel İdareler tarafından tahsil olunan Yol Vergisi
nin % 20 si belediye payı olarak il ler Bankasına İçişleri Bakanlığı emrine gön
derilir. 

Bu paranın tahsil edildiği ayı kovalıyan ayın. sonuna kadar gönderilmiş olması 
lâzımdır. 

Nakil vasıtaları numara resmi 
ON YEDİNCİ MADDE — Resmî ve özel her çeşit araba, bisiklet, motosik

let, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet gibi kara; sandal, kayık, şarpi, istimbot 
ve kotta gibi motorlu motorsuz küçük deniz ulaştırma vasıtalarına belediyelerce 
birer numara plâkası verilir. Bunun karşılığında alınacak resmin miktarı iki 
liradan az yirmi beş liradan çok olmamak üzere belediye meclislerince kararlaştı
rılacak tarife ile belirtilir. Hususi binek motorlu kara ve deniz vasıtalarından meclis 
kararı ile alınacak resim iki misline çıkarılabilir. Bu resim ulaştırma vasıtasının 
kullanma sahası veya şekli veya sahibi değişmedikçe tekrar alınamaz. Vapurlar 
bu hükümlerin dışındadır. 150 ton üstündeki gemiler vapur hükmündedir. 

Kara nakil vasıtaları resmi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Belediyelerde kayıtlı bulunan kara nakil vasıta

larından aşağıdaki miktarları geçmemek üzere belediye meclislerince yapılacak 
tarifeye göre resim alınır. 

Kuruş 

1. Çift hayvanlı kira ve binek arabalarından ayda en çok 200 
2. Tek hayvanlı kira ve binek arabalarından ayda en çok 150 
3. Çift hayvanlı yük arabalarından ayda en çok 150 
4. Tek hayvanlı yük arabalarından ayda en çok 100 
5. Manda ve öküz arabalarından ayda en çok 50 
6. Motorlu 12 beygire kadar olan otomobillerden ayda en çok 600 
7. Motörü 12 ilâ 20 beygire kadar olan otomobillerden ayda en çok 900 
8. Motörü 20. beygirden fazla olan otomobil ve kamyonlardan ayda en çok 1500 
(Bir buçuk tonluk kamyonlardan) 1200 
9. Motosikletlerden ayda en çok 200 

10. Bisikletlerden ayda en çok 50 
Zata mahsus çift ve tek atlı binek arabaları ile motosiklet ve bisikletler bu res

min yarısına tâbidir. 
Arabalardan resim alınmasında bunların adedine bakılmayıp hayvanların 

adedi esas tutulur. 
Cumhurbaşkanlığı emrine ve 3827 sayılı Nakil Vasıtaları Kanununun 2 ve 3 

ncü maddeleri gereğince resmî dairelerde emre veya makam hizmetlerine tahsis 
edilenlerle askerî birlik ve müesseselerce ve polisçe kullanılan nakil vasıtaları ve 
çiftçilerin veya çiftçi kooperatiflerinin doğrudan doğruya ziraatte ve dolayısiyie 
bununla ilgili işlerde kullandıkları kamyon, otomobil ve arabalar bu resimlere 
tâbi değildir. 
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Deniş nakil vasıtaları 

ON DOKUZUNCU MADDE — 
A) Küçük deniz nakil vasıtaları resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde taşıma işlerinde kul

lanılan ve belediye içindeki liman dairesinde kayıtlı olan istimbot, motorbot her 
nevi kayık, mavna, salapurya ve duba gibi küçük deniz nakil vasıtaları ile özel 
sandal ve kayıklardan (Munhasıarn balık avına mahsus balıkçı sandal ve ka
yıkları ile resmî dairelerin hizmetlere tahsis ettikleri taşıma araçları ayrıktır) 
belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. 

B) Liman İşgal Resmi: 
Belediye içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup denizi veyahut göl 

ve nehirleri işgal eden veyahut depo ve sair surette kullanılan büyük küçük deniz 
nakil vasıtalarından belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. 
Bu resim, Liman Dairelerince tahsil olunarak o yer belediyesine verilir. 

Fırtına, tamir ve kumanya tedariki sebebiyle limanlara giren, çıkan veya Dev
lete ait olup ticari işlerde kullaınlmıyan deniz nakil vasıtaları resimden müstes
nadır. 

(A) fıkrasında bahsi geçen deniz nakil vasıtaları bu fıkra hükmüne tâbi değil
dir. 

İskele ve rıhtımlardan alınacak geçiş resmi 
YİRMİNCİ MADDE — İskele ve rıhi unlarla herkesin gelip geçmesine yarı

dan kayık ve sallardan belediye meclisle ince düzenlenecek ve 3004 sayılı Kanun 
hükmünce onaylanacak tarifeye göre Geçiş Resmi alınır. 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 33 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

İlân ve reklam resmi 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Dükk ınlarla Ticarî ve sınaî Müesseselerin ve 

serbest meslek erbabının çalıştıkları yeri rin kapılarına sahiplerinin ad ve soyad
ları ile müesseseleri veya ilgili şahısların işini gösteren Türkçe bir levha asmak 
mecburidir. Bu levhalara şayet Türkçeden gayri dil veya yazı ile yazılmak iste
nirse bunların genişliği ve puntoları Türkçenin yarısını geçemez. Ve Türkçenin 
altına yazılır. Levhaların renk, şekil, genişlik ve asılış bakımından belediyelerin 
tenbih ve yasaklarına tamamen uygun ol rak tertip edilmiş ve asılmış olması lâ
zımdır. Aksi halde belediye bunları ind rmeye ve uygunlarını astırmaya yetki
lidir. 

Bu levhalardan belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre yıllık bir re
sim alınır. Levhaların Türkçeden başka lisan ve yazı ile yazılı olan kısımlarından 
ayrıca ikişer kat resim alınır. İ r a t getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edilen 
resmî dairelerin kapılarındaki daire adlarını gösterir levhalardan resim alınmaz. 

Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık yerler ile nakil vasıtalarından ve; 
herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne 
suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye 
meclislerince düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim alınır. 

Ayrıca belediyelerin yapacağı ve yaptıracağı tesisler ve afişler hizmeti karşı
lığı olarak belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya beledi
yeler yetkilidir. 
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Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak muayene resmi 

YİRMİ İ K İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı ölçü, tart ı ve ölçeklerin Ölçüler 
ve Ayarlar Kanunu ve tüzüğü hükümlerine göre her yıl belediyeye damgalattırıl-
ması karşılığında aşağıdaki resimler alınır. 

A) 
B) 
0 ) 
«>) 
E) 
F ) 
G) 
H) 

Gramların beher parçasından 
50 kiloya kadar beher tart ı aletinden 
50 kilodan yukarı beher kilo ve küsuru için 
Oturak terazilerinden 
El terazilerinden 
Alelûmum basküllerden ve çekilerden 
Mayiat ve diğer hacım ölçülerinin beher parçasından 
Uzunluk ölçülerinin beher parçasından 

5 
50 
20 
50 
20 

200 
5 

10 

Kantar resmi 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tartılmak üzere belediye tart ı veya ölçü aletle

rine satıcı veya alıcılarından biri tarafından müracaat edildiğinde tartılan ve 
ölçülen her çeşit mal ve eşyanın her yüz kilosundan beş kuruş resim alınır. 

Bu resmin yükümlüsü satıcıdır. 

Hayvan alım satım resmi 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deve, manda, sığır, öküz, beygir, eşek ve 

katır gibi hayvanların her yaşta belediye sınırları içinde her ne şekilde olursa ol
sun alım ve satımlarından satana ait olmak üzere en çok satış bedelinden % 2,5 
nispetinde koyun ve keçiden hayvan basma 10, ve kuzu ve oğlaktan 5 kuruş re
sim alınır. Resim miktarının ve alınma seklinin tesbiti belediye meclisine aittir. 
Trampalar iki taraf için de satış sayılır. Bundau alınacak resim yalnız bir kat 
olarak taraflardan eşit miktarda tahsil olunur. 

Alıcı ile satıcı arasında satış bedeli üzerinde muvazaalı bir anlaşma olduğu 
anlaşıldığı takdirde aradaki farkın resmi iki kat olarak tahsil olunur. 

Tellallık resmi 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Belediye sınırı içinde her nerede ve her kime ait 

olursa olsun açık eksiltme ve artırma ile satılan her çeşit eşya ile menkul ve gay
rimenkul mallar bedelinden en çok % 2,5 nispetinde Tellallık Resmi alınır-

Resmin miktarını belediye meclisi kararlaştırır. Her daire veya müessese veya 
şahıs yapacağı artırma ve eksiltmeyi pulsuz mektupla belediyeye haber vermekle 
ödevlidir. Haber verilmezse resmin yüzde onu ceza olarak resimle birlikte ilgili
lerden tahsil olunur. 

Resmî daireler, mahkemeler ve icra dairelerinde açık artırma ve eksiltme veya 
kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerden 100 000 liraya kadar olanlardan % 1 
ve 100 000 liradan fazlası için binde bir nispetinde resim alınır. Bunlardan va
hit fiyat üzerinden ihale edilen işlerden istihkaklar ödendikçe resim tahakkuk ve 
tahsil olunur. 

önce açık artırma veya eksiltme veya kapalı zarf usulü ile başlayıp da pazar
lıkla neticelenen işler de yukarda yazılı resme tâbidir. Bu resmin yükümlüsü 
malı satan veya ihaleyi yapandır. Ancak resmî dairelerin satışlarında şartname 
Ae sözleşmeler icabı olarak resim müşteriye veya mütaahhide yüklenebilir. 

Bu resim peşin verildiği takdirde ihaleyi yapan kurul veya dairelerce müta-
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ahhidin ilk istihkakının ödenmesi sırasında tamamen kesilerek ihale tarihinden 
itibaren 15 gün içinde belediyelere hesapları ile birlikte verilir. Ancak doğrudan 
doğruya bakanlıklar veya genel müdürlüklerde yapılan ve bedeli 100 000 lirayı 
geçen her türlü ihalelerin tellaliye Resmi İller Bankasında İçişleri Bakanlığı em
rine yatırılır. Bu fıkra lıükmüne göre İçişleri Bakanlığı emrinde açılacak hesaba 
yatırılacak Tellâllık Resmi ihaleyi yapan daire saymanlığınca tahsil edilerek iha
lenin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına yatırılır. 

3078 sayılı Tuz Kanununun 33 ncü maddesi hükmü saklıdır. Bu maddede adı 
geçen Tellâllık Resminden maada hiçbir kimse ve makam tarafından Tellâllık adı 
ile başka resim alınmaz. 

Satış kıymeti 10 lirayı geçmiyen satışlar bu resimden ayrıktır. 

u'>'*?~*: r Eğlence yerleri açım resmi 
YİRMİ ALTINCI MADDE — 
1. Bar; 
2. Varyeteli veya müzikli lokanta ve gazino gibi yerler; 
3. Patinaj yerleri; 
4. Kişiler ve kurullarca yapüan ve bu madde ile resme tâbi eğlenceleri ihtiva 

eden müesseseler gibi eğlence yerleri; 
5. Tüzüğüne göre üyesine kurucularına vasıtalı veya vasıtasız kazanç temini 

mevzuubahis olan kulüp ve kulüp şeklinde gazinolar ve bunların idaresinde bulunan 
oteller; ^, : 

6. Baht ve talih oyunları; 
7. Girimlik ücretiyle seyredilen her nevi maç, müsabaka ve yarışlarla kukla, 

hokkabaz, karagöz, cambaz, panorma, luua park ve sirkler; 
8. Ve bunlara benziyen eğlence yerleri açmak ve işletmek belediyenin ruhsatı

na ve resmine bağlıdır. 
Bu gibi eğlence yerlerinde bir defaya mahsus olmak üzere açılacakları yerle

rin binalarda Bina Vergisi Kanununa göre safi iratlarının yüzde beşini ve arsa
larda kıymetlerinin binde beşini geçmemek üzere belediye meclislerince tâyin 
edilecek nispette açılış ruhsatiye harcı alınır. Sinema ve tiyatrolar da aynı 
hükme bağlıdır. 

Eğlence resmi 
YİRMİ YEDİNCt MADDE — Eğlence yerlerinden belediye meclislerince 

düzenlenecek tarifeye ve belirt ilecek sınıflarına göre işledikleri müddetçe Bağlıya
cakları gayrisâfi hasılattan: 

A) Sinemalarda % 70 ne; 
B) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence yerlerinde % 35 ne, (Yerli filimler -

de tamamen gösterilen sinema seanslarında tiyatro ve konserlerde % 25 ine) 
kadar belediyelerce eğlence resmi alınır. 

Bu resim hasılatının % 10 u bulunan yerlerde darülaceze hissesi olarak ayrı
lıp belediyece sözü geçen müesseseye ödenir. % 10 u da Verem savaşma ayrı
lıp belediye sınırları içinde Verem savaş derneği teşkilâtı varsa yardım olarak 
bu dernek teşkilâtına verilir. Böyle bir teşekkül yoksa belediyece doğrudan bel
de içindeki veremlilere sarf olunur. 

Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence yerlerinin işlediği müddetçe alı
nacak eğlence resmi belediye meclisince günlük, haftalık veya aylık olarak da 
tâyin olunabilir. 
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(rece yarısından sonra açık kalacak bu maddede yazılı resme tâbi yerlerden 

gece yarısından sonra her saat için mütezayit bir resim almaya belediyeler yetki
lidirler. Bu resim esas resmin % 50 sini geçemez. 

Aşağıda yazılı eğlenceler, eğlence resminden muaftır. 
1. Orduevleri dernek ve sendikalar, spor kulüpleri, okullar, halkevleri tara

fından; 
A) Tamamen parasız olmak şartiyle gösterilen filimler, verilen konserler ve 

temsiller, tertip edilen spor ve at koşuları; 
B) Bulundukları binalarda verilen müsamereler ve belediyeden müsaadesi 

alınmak ve hasılatı tamamen müesseselerine ait olmak üzere diğer mahallerde ter
tip edilen müsamereler ve spor müsabakaları; 

2. Millî ve Beynelmilel sergilerde tertip edilen bütün eğlenceler; 
3. Bayram yerlerinde ve bayram müddetince çocuklara mahsus olarak tertip 

edilen sinema, tiyatro haricindeki eğlenceler; 

Yer işgal resmi 
YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 
A) Her yerin pazar kurulan günlerinde ve panayırlarda, meydan, mezat ma

halleri ve iskele yerlerini işgal eden satıcılardan; 
B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve 

denizlerden bir kısmının gelip geçme ihtiyacını tazyik etmiyecek surette ve geçici 
olarak her hangi bir ameliye için işgal eden ve kullananlardan işgale izin veril
mesine karşılık olarak belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal edi
len yerlerin her metre karesi için günde 25 kuruşu geçmemek üzere işgal resmi 
alınır. 

Şu kadar ki yukarıki hüküm dışında yaya kaldırımları ile sokakların ve umu
ma mahsus yerlerin hiçbir vesile ile devamlı olarak işgaline izin verilemez. 

*• • __••_ •• _-;'Z.*•'••T':J<*'f-İ Kazam ve motörlerden alınacak resim 

YÎRMl DOKUZUNCU MADDE — Muharrik kuvvet olarak kullanılan mo-
törler ile buharlı kazanlardan ve imalâthanelerdeki imbkilerden bir defaya mah-

,sus olmak üzere ve 10 liradan eksik 50 liradan fazla olmamak üzere belediye mec
lislerince düzenlenecek tarifeye göre ruhsat resmi alınır. Tarımda kullanılanlar
dan resim alınmaz. 

Akar yakıt resmi 
OTUZUNCU MADDE — Belediye sınırları içinde istihlâk edilmek üzere sa

tılan petrolün kilosundan 1, benzin ve müştakları ile baküre ve mazotun kilo
sundan 2 kuruşu geçmemek üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifeye gö
re istihlâk Resmi alınır. 

Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan bu resim alınmaz. 
Tarım makinelerinde kullanılacağı, Tarım memurlarınca onaylananlar bu resim

den müstesna tutulurlar. 

Akar yakıt depo ücreti 
OTUZ BİRÎNCÎ MADDE — Akar yakıtların belediye depolarında bulun

duğu süre için dört kiloluk küçük tenekelerden iki, 16 kiloluk büyük tenekelerden 
sekiz kuruşu ve dökme halinde bulunanların beher kilosundan 20 parayı geçme-
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mek üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre aylık depo ücreti alınır. 

Akar yakıtların depoda kaldığı süre bir aydan az ise bu ücret bir aylık olarak 
tahakkuk ettirilir. İkinci-ay için ücretin yarısı bundan sonraki sürenin hel
ayı için dörtte biri alınır. 

Depolarda bulunan akar yakıtların sigorta edilmesi halinde sigorta masraf
larının ödenmesi inal sahiplerine aittir. 

Kaynak sularından alınacak resim 
OTUZ iKİNCİ MADDE — Özel kaplarla taşınıp satılacak olan kaynak suları 

belediyelerce teftiş edilerek hangi kaynaklara ait olduklarını göstermek üzere 
kaplara özel işaretler konur. 

Bu hizmete karşı belediye meclisince kararlaştırılacak tarifeye göre resim 
{•< l ı m r . 

Yapı ruhsat ve denetleme harcı 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her nevi yapılardan ve ilavelerden her yapı 

için bunların işgal ettiği metre kare başına : 
A) Demir ve kagir yapılarda 15; 
D) Yarısı kagir yapılarda 10; 
C) Hımış veya yarım ahşap yapılarla ahşap ve kerpiç, yapılarda beş kuruş Yapı 

Ruhsat ve Denetleme Harcı alınır. Katlar çoğaldıkça harç da kat adedi kadar 
artar. Çatı katlarından asıl harcın yarısı, esaslı tamirlerden dörtte biri, âdi tamir
lerden de sekizde biri nispetinde harç alımı-. Yükseklikleri iki metreden aşağı bod
rum katları bu harçtan ayrıdır. Resmî yapılar da bu harca tabidir. Büyük Millet 
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapıları ile resmî okul, resmî hastane, dispanser, darüla
ceze, Millî saraylar, müzeler, İbadet yerlerinden harç alınmaz. 

Bölüm : V 
Süs köpekleri resmi 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Süs köpeklerinden yılda (50) lirayı geçme
mek üzere belediye meclisleri resim alabilirler. 

Tente, siper ve saçak resmi 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE —- Meskenlerden başka bütün yapıların önlerine 

güneş ve yağmurdan korunmak için çekilen tente yapılan siperlerden ve bunların 
saçaklarınadn yerin şerefine göre metre karesi için en çok 50 kuruşu geçmemek 
üzere yıllık bir resim alınabilir. Bu tente ve siperler çeşitli taşıtların geçmesine en
gel olmamak üzere belediyenin göstereceği şekilde yapılır. Yükseklikleri sokak 
tabanından üç metre aşağı olmaz. Bu resmin miktarı ve nerelerden alınacağı 
belediyelerce kararlaştırılır. 

Fenuî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden alınacak ücret 
OTUZ ALTINCI MADDE — Belediyelerce fennî vasıtalarla yapılacak temizle

melerden belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret alınır. Belediye 
meclisleri bu ücretin alınmamasına da karar verebilir. 
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Böltim : VI 
Türlü gelirler 

Kiralamalara ait sözleşme resmi 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Belediye sınırı içinde bulunan gayrimenkul-

leri. kiralayanlarla kiracılar arasında usulüne göre yapılacak kira sözleşmelerin
den ve toptan kiralanan bir gayrimenkul parça ,parça kiraya verildiği veya ki
ra bakiyesi, salâhiyet dâhilinde başkasına devredildiği hallerde dahi ilgililer ara
sında yeni sözleşme yapıldığı takdirde yıllık kira bedelinin % 1 inden az ikisin
den çok olmamak üzere belediye meclislerince kararlaştırılacak nispet üzerinden 
belediyece kontrat resmi alınır. Kira sözleşmeleri noterlerce yapıldığı takdirde bu 
resim de noter marifetiyle belediye hesabına alınır. 

Resimin taraflardan hangisine ait olduğu kira sözleşmelerinde yazılı hükme 
tâbidir. Sözleşmede kayıt yoksa mükellef mal sahibidir. 

Belediyelerce yapılacak kontrol ile veya mahkeme ve diğer Devlet daireleri
ne intikal etmiş muameleler dolayısiyle kira sözleşmesi yapılmadığı veya yapıl
mış olup da süresi bitmiş olduğu halde iki ay içinde yenilenmediği, yahut sözleş
melerde kira bedeli düşük gösterildiği veya hiç kira bedeli gösterilmediği veya 
eksik kontrat pulu yapıştırıldığı anlaşılırsa resimden başka bir misli de ceza 
alınır. 

Bu hallerin anlaşıldığı gün sözleşme yapılmış olması cezayı düşürmez. 
Ceza parasını taraflar yarı yarıya öderler. Taraflardan biri sözleşmeyi hazır

layıp da diğeri kanuni bir sebep olmaksızın imzadan kaçınırsa cezanın tamamı 
kaçman tarafa aittir. Kira meselesinden taraflar arasında çıkan anlaşmazlık yü
zünden mahkemeye müracaat edilmiş ise ceza alınmaz. 

5020 sayılı Kanundaki muafiyet hükmü mahfuzdur. 

5 ; : • '• - Belediyelerin diğer gelirleri 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — 
1. A) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü, 8 nci, 9 

ncu, 56 ncı ve 73 ncü fıkraları ile 19 ncıı maddenin 4 ve 5 nci fıkralarına 
göre verilecek ruhsatlardan aynı kanunun 110 ncu maddesinin 2 nci bendi muci
bince alınacak harçlar; 

B) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 29 ncıı fıkrasına göre 
verilecek rapor ve diğer evrak için aynı Kanunun 110 neu maddesinin 3 ncü 
bendi mucibince alınacak harçlar; 

C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 ncıı maddesinde gösterilen diğer 
harç, hisse, ceza hasılatı ve her nevi gelirler; 

D) Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce alınacak resim hakkındaki 3434 
sayılı Kanun gereğince alman resimler; 

E) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 ve 131 nci maddelerine da
yanılarak yapılmış olan fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla 
Mücadele Nizamnamesi gereği alman ücretler; 

P ) 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 4, 5 nci bentlerinde 
yazılı olup belediyelere bağlı bulunan tesis ve işletmeler gelirleri; 

Belediye gelirlerindendir. 
2. (F) fıkrasındaki yazılı tesis ve işletmelerin ücret tarifeleri bunların idare 
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işletme ve sigorta masrafları ile, borca veya yatırılan sermayenin itfa taksitleri, 
tecdit ve ihtiyat akçalar, ıslah ve tevsii masraflarda normal sermaye faizini aş-
mıyacak bir kâr nispeti gözetilerek belediye meclislerince tanzim edilir. 

Umum i yerler için belediyece istihlâk edilecek elektrik, havagazı ve su miktar
ları tarifede aboneler aleyhine müessir olamaz. 

Bu tarifelerin tasdiki ve bunlara ait itirazların incelenip karara bağlanması 
Belediye Kanununun 71 nci maddesi hükmüne tâbidir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 1, 2, 3 ve 16 ncı maddelerinde 
yazılı belediye paylarından ve 25 nci maddesinde yazılı Tellâllık Resminden ti
ler Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde toplanan paralardan % 80 i doğrudan 
doğruya belediyelere ait hisse olup bunlar her ay sonunda bankaca son nüfus sa-
yımmdaki nüfus miktarlarına göre belediyelere dağıtılır. 

Geri kalan % 20 belediyeler arasında ortak fon olarak I çişleri Bakanlığı emrin
de kalır. 

K I R K I N C I MADDE — iller Bankası her ay sonunda, ayrılmış bulunan her 
belediyenin hissesini en geç ertesi ayın 15 ine kadar göndermeye mecburdur. 

Bankaya borçlu bulunan belediyelerin vakti gelmiş taksitlerini bu paradan 
kesmeye Banka yetkilidir. Ancak gelecek taksitlere mahsuben hiçbir bahane 
ile para kesemez. 

Gönderilmesi geciken paralar için Banka belediyelere % 10 fazlasiyle ödemeye 
\ e bu paranın gecikmesine sebep olanların maaş ve ücretlerinden bunu kesmeye 
mecburdur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — 39 ucu maddeye göre İller Bankasında İçişleri 
Bakanlığı emrinde toplanan belediye paylarının % 20 si belediyeler fonu adım 
alır. 

Bu fon 5116 sayılı Kanunun I nci maddesindeki 19 numaralı fıkra hükümleri 
dâhilinde içişleri Bakanının tensip ve emri ile belediyelere dağıtılır. 

Bölüm : VII 
Tahsil ıımlmıe ait hükümler 

KIRK İKİNCİ MADDE — Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen belediye ge
lirlerini tahsil etmiş olan resmî daireler veya özel kurumlar bu gelirleri tahsil et
tikleri ayı kovalıyan ayın sonuna kadar belediyelere ödemekle ve belediye hesap iş
leri müdür ve memurları da aynı zamanda bu paraları tahsil edildikleri yerlerden 
istemekle ödevlidirler. 

Paraları , yukarda yazılı süre içinde ilgili belediye adına yatırmıyan daire 
ve müesseselerin ita âmirleri, saymanları ile diğer teşebbüsler sahip veya müdür ve 
saymanlarından, teslime mecbur oldukları paralar % 10 fazlası ile tahsil olunur. 
Paranın belediyece istenmeden ödenmiş olması cezayı düşürmez. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım hakkındaki Kanunim 4 ncü maddesinin A fıkrası ile belediye meclislerine 
verilmiş bulunan zam yetkisi bu kanunun 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, ve 35 nci maddelerinde yazılan gelirlere uygulanır. 
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K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — 27 nci maddede yazılı Eğlence Resmini eğ

lenceyi tertip edenler ödemekle ödevlidirler. Ancak resmin bunların adına salın
ması veya bunlardan tahsili mümkün olmadığı takdirde eğlenceye tahsis olunan 
mahalleri işleten ve bu sebeple Kazanç Vergisine tâbi bulunan müessese sahipleri 
de resmi ödemekle mükellef tutulurlar. 

Belediyeler bazı eğlence yerlerinde bilet kullanılması ve bilet üzerinde bedeli
nin gösterilmesi mecburiyetini koymaya yetkilidirler. Bilet kullanmak mecburiye
tinde olan yerlerin resmi bilet bedeli üzerinden hesaplanır. Resim bir kuruştan 
aşağı olmamak üzere, biletler üzerine içişleri Bakanlığınca bastırılacak hususi 
pulların yapıştırılması suretiyle istifa olunur.. Bunlar tarih, imza ve mühür kul
lanmak suretiyle iptal edilir. 

Resmin hesabında 20 paradan aşağı kesirler 20 paraya iblâğ edilir. Bilet bede 
linden maksat bu resim haricinde giriş ücreti olan bu mahalleri işletenler tara
fından alınan paranın tamamıdır. 

Belediyelerce resmin biletlere matbu damga konulması suretiyle istifası mec
buri kılmabilir. Ancak pul bulunmaması veya basılı damganın yetiştirilmemesi 
gibi meşru sebeplerin mevcudiyeti halinde eğlencede, belediyenin yazılı müsaade
siyle pulsuz ve basılı damgasız bilet kullanılır. 

Resim üç gün içinde bunların müfredatını ve tekabül ettikleri resmi göster
mek üzere müessesece verilecek beyanname üzerine salınarak ödenir. Beyana da
yanan bu salmaya karşı ödevliler itiraz edemezler. 

Belediyeler biletle girilen yerlerde kendi bastıracağı biletlerin kullanılması
nı mecburi kılabilir. 

Pulu veya basılı damgayı havi olup müesseseleree kullamlımyan biletlerin 
resmi talep vukuunda geri verilir. 

K I R K BEŞİNCİ MADDE — İnzibat ve kontrol için yetkili makamlarca me
mur edilenler hariç olmak üzere sinema, tiyatro ve . konserlere bedava olarak 
veya tenzilâtlı ücretle girenlere oturdukları mevkiin bilet bedeline göre alınması 
lâzımgelen vergi miktarında pullu veya matbu damgayı havi bilet verilmesi mec
buridir. 

Bilet kullanılması mecbnri olan eğlence yerlerinde: 
1. Hiç bilet kullanılmaması veya kullanıldığı halde bu biletlerin hiçbirisi

nin üzerine 41 nci maddede yazılı pulların yapıştırılmaınası veya matbu damga 
vurdurulmaması, biletler belediyece bastırılmış ise bu basılı biletlerin kullanıl
maması halinde bu mahalleri işletenlerden her oyun veya konser devresi için bu 
mahallerin alabileceği müşteri sayısı kadar yerin lıerbiri iki lira hesabı ile re
sim ve bunun üç misli ceza alınır. 

2. Giriş ücreti alındığı halde bazı müşterilere bilet verilmemesi veya satılan 
biletlerin müşteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması hallerinde verilmiyeıı 
veya mükerrer satılan her bilet için tahakkuk ettirilecek resim ve alman ücretten 
eksik bedelde bilet verilmesi halinde alman ücrete göre noksan istifa olunan re
sim, bilet başına beş liradan aşağı olmamak üzere üç kat cezası ile birlikte tahsil 
olunur. 

3. Biletler duhuliye ücretine nazaran yapıştırılması lâzımgelen puldan noksan 
pul ^apıştırılmış olduğu takdirde noksana ait resim 25 kuruştan aşağı olmamak 
üzere üç misli cezasiyle tahsil olunur. 

4. Biletlere yapıştırılan pulların iptal muamelesi kanuna muhalif bulunduğu 
takdirde bir kat resim miktarında ceza alınır. 
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K I R K ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı belediye gelirleri Tahsili 

Emval Kanununa göre tahsil olunur. Bu hususta belediye komisyonları, tahsilat 
komisyonları, yerini tutar. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — İlgili bütçe yılı sonunda bağlıyarak üç yıl içinde 
iahakkuk ettirilıniyen ve ödeme zamanını kovalıyan bütçe yılından itibaren beş 
yıl içinde tahsil edilmiyen belediye gelirleri zamanaşımına"uğrar. 

K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Başka vergilere bağlı olarak tahakkuk ettiri
lenler ile munzam kesir şeklindeki yüklenmeler ve tahakkuku tahsiline bağlı 
bulunanlar ayrık olmak üzere diğer belediye gelirleri ve bu gelirlere ilişkin ce
zalar mükelleflere bir ihbarname ile tebliğ olunur. Bu ihbarnamede vergi ve resmin 
nevi, matrahı, nispeti, miktarı ve tarh sebebi gösterilir. Tebliğ işleri 3692 sa
yılı Kanunda gösterilen usullere tâbidir. 

Başka vergilere bağlı olarak tahakkuk ettirilmesi gereken ve fakat geçici veya 
sürekli bir sebepten ötürü verginin aslına tâbi bulunmıyan maddelere dayanan 
belediye gelirlerine ilişikin takdir işleri Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca 
yapılır. "*' v 

Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemlerine karşı yapılan itirazlar Bina ve Ara
zi Vergisi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarınca karara bağlanır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
Elçilik ve Konsoloslukları ile Elçi, Maslahatgüzar ve Konsolosları (Fahrî Konso
loslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan Elcilik ve Konsolosluk memurları 
bu kanunun 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 25,' 34, 35 ve 36 ncı maddelerinde ve 
511.6 sayılı Kanunun birinci maddesinin 18 numaralı bendinde yazılı belediye vergi 
ve resimleri ile belediye paylarından mütekabiliyet şartı ile muaftırlar. 

ELLİNCİ MADDE — 
1. 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu; 
2. Elektrik, havagazı ve telefon tarÜt'eleri ile muayyen tarifeli nakil vasıtaları 

bilet bedellerine yapılacak zamlar hakkındaki Belediye; Vergi ve Resimleri Kanu
nuna ek 4375 sayılı Kanun; 

3. Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı elektrik şirketlerinin getirecek
leri mazot, baküre ve motorinden alınacak İstihlâk Resmi hakkındaki 2551 sayılı 
Kanım; 

4. 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesi; 
5. 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanununun 21 nci maddesi; 
6. 1454 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin Bina ve Kazanç Vergilerinden ay

rılacak belediye paylarına ait hükümleri; 
7. 1236 sayılı Kanun; 
8. 3756 sayılı Kanun; 
î). 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç, Oalnlara Yardım hakkındaki Kanu

nun 5 nci maddesiyle 8 nci maddesinin (2256 sayılı Kanımla gümrük resmine mun
zam belediye hissesine % 50 ye kadar) zam yapılmasına dair olan fıkrası; 

10. 1324 ve 2459 sayılı Kanunların eğlence yellerinde kullanılan duhuliye bilet
lerinden alman damga ve tayyare resimlerine mütaallik hükümleriyle 3828, 4040, 
4226, 4437 ve 4565 sayılı Kanunların eğlence yerlerinin duhuliye biletlerinden 
alınacak Damga Resmi ile tiyatro, sinema ve konserlerden alınacak resme zam ya
pılması hakkındaki hükümleri ve 12 Nisan 1332 tarihli Darülaceze Nizamnamesi -
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nin bu kanuna uyımyan hükümleri ve 16 Kânunusani 1331 tarihli Tese'ülülL Meni
ne dair Nizamnamenin 7 nci maddesindeki duhuliye biletlerine ait hükümleri ve 

fc 3702 sayılı Kanım; 
11. Bu kanun hükümlerine aykırı hükümler kaldırılmıştır. 
ELLİ BlRlNCÎ MADDE — Bu kanunun 1, 4, 8 ve 16 ncı maddeleri ile 50 nci 

maddesinin bu maddelerle ilgili hükümleri 1 Ocak 1949 tarihinde ve diğer madde
leri 1 Ağustos 1948 tarihinde yürürlüğe girer. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunu Çakanlar Kurulu yürü tür. 
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