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Her arkada§m sözü mahfuzdur. Şimdi Bakanın
vümduna kadar Gündeme devanı edeceğiz.
Gündemde Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi
ve İşletme ve Gezginci îşler vergilerine ait ka
nun, tasarılarının Komisyona gönderilen madde
leri vardır. Fakat henüz Komisyondan iade edil
memiştir. Binaenaleyh, bunları başka birleşime
bırakıyoruz.
2. — Ankara Milletvekili Emin Halim Er~
gun ve İzmir Milletvekili Ekrem Oran'in Bele
diye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
Komisyonu raporıı (2/15'6') [I]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mıf
MaddeJer-e geçilmesini oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmiyenleı... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.
Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında
MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 22 nci maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir :
Madde 22. — Aşağıda yazılı Ölçü, tartı ve
ölçülerin 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre her yıl Belediye'ye dam
galattırılmadı karşılığında aşağıdaki resimler
alınır:
A) Gramların beher parçasından
5
B) 50 kiloya kadar beher tartı aletin
den
50
C) 50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve
küsuru için
20
D) Oturak terazilerden
50
E) El terazilerinden
20
P) Her çeşit basküllerden ve çekiler
den
200
G) Mayiat ve diğer hacım Ölçülerinin
her parçasından
5
H) Uzunluk ölçülerinin her parçasın
dan
10
RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Efendim
bir sual.
«50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve küsuru
[1]183 soyut basmayım iutmağın sonundadır,
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için» diyor. Bu nereden başlıyor., iki kilodan
mı, beş kilodan mı?
BAŞKAN — Komisyon.
EKREM OBAN (tamir) — Efendim.; mü
saade buyurursanız teklifin sebebini kısaca
arzedeyinı:
Ve sadece bunun (C) fıkrasını alâkadar eden
tâdilin sebebi; 22 nci maddenin (O) bendinden
ibarettir.
Şimdi bu kanun İçişlerinden Yüksek Kamu
taya sevkedilirken bu (C) bendi «50 kilodan
yukarı beher kilo ve küsuru için» diye sevkedilmiş. Şu şevke göre netice şöyle oluyor;
50 kiloluk kantarlardan, yani 50 kiloya ka
dar ister bir, ister beş ve 50 kiloluk kantarların
damgasından 50 kuruş, resim almaeak. 50 kiloyu
tecavüz eden kantarlardan, beher kilosundan 20
kuruş alınacağına göre, faraza 150 kiloluk bir
kantardan 50 kilo için 50 kuruş, bakiye kalan
100 kilo için 20 şer kuruştan 20 lira alınmak lâzımgelecektir.
Halbuki Hükümetin şevkinde, 50 kilodan son
ra beher 50 kilo için 20 kuruş ki, « beher:» keli
mesinden sonra «50 şifr rakam » ı düşeeek, « be
her kilosundan » demek suretiyle bir evvele alın
mıştır.
Şimdi, bendeniz bu (C) fıkrasını sevkederken
50 rakamını (beherden) sonra ilâve etmek su
retiyle şevkettim. Onun da sebebi şudur. 50 ki
lodan yukarı beher 50 kilo ve küsuru için 20 ku
ruş dediğimiz zaman, 150 kiloluk kantardan
birinci 50 kilo için 50 kuruş, mütebaki ellişer ki
lo için 20 şer kuruş olmak üzere 40 kuruş daha
alınacaktır. Eski şekle nazaran beher elli kilo
için elli kuruş alınmak lâzımgeliyordu, İçişleri
Komisyonu da buna vâkıf olunca kabul, ettiler.
Bu suretle arkadaşım Rifat Dolunay'm söylemek
istedikleri mahzur, zannederim ki, şu izahatın
karşısında kalmamış oluyor. Yani 50 kiloya ka
dar 50 kuruş, ondan yukarı beher 50 kiloda 20
kuruş resim alınacaktır.
NAİM HAZIM ONAT (Konya) — Rakam
lar kuruş mu, lira.mı?
EKREM ORAN (İzmir) — Kuruştur, ma
mafih Komisyon sözcüsü cevap verecektir.
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF
EYİDOĞAN (Karsa) — Efendim,
aşağıdaki
resimler alındıktan sonra makamların yanına ku
ruş ilâve edilecektir, matbaa sehvi olmuş, nuu-
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