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1837 sayılı Bina vergisi kanununun 24 üncö. i ^ l M o t e d e ^ t i r t e s i J^Uandı j N W I *
vefc/inlLe h l r L n ve icra Vekilleri H e y e t i n c e - 1 5 ^ 3 5 - t e Yüksek Meclise • p* kararlaş
tırman kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte suwjlmu|dör.. n ' vtfcU

Mucib sebebîer iâ^lıagt
1837 numaralı bina vergisi kanununun 26 meı mâddçSkAtteibkıce her .on senetle bir taktan meöburî olan umumî bina tahririnde, vergi matrahları» müke^J«fiyet mavzuana dahil binaların tabiî hal
lerde' ve umumî surette getirebiiereği kira miktarına _ğore tayin ve t@*bit edilmektedir. Bu suretle
bulunan iradlar hakkmda umumî tahrir netieelfriaiş. .meriyeti tarihinden itibaren üç sett£ geç
medikçe münf erid tadilât yapılmasını kanunun 27 inci maddesi., menetmektedir. Umumî tahrir
esnasında, vergi matrahlarının tayinine esas tutulan kira bedelleri iktisadî ahval ve şerait tesi«~
rite bilâhara değişmiş olsa dahi, tahrir neticelerinin tatbikinden itibaren üç sene, bu-kira hedeflerinegöçe tayin olunan iratlar üzerinden vergi almmasma devam olunmaktadır. Bu iratlar, ayni »iman
da geniş bir mükellef zümresinin kazanç vergilerine d« esas tutulmaktadır. Bu kanunî sebeblere
nazaran, iktisadî temevvüclerin, her iki vergi matrahlarına, yapacağı tesirleri, hususî tadil şekillerile vaktinde karşılayabilmek için umumî tahrir nştieeieriain mümkün olcJ.uğû kadar kışa,bîr
müddet zarfında tatbik mevkiine konulması icabetn^ektedir.
Kanunun 23 üncü maddesi, İstinaf komisyonu kararfarîn% - Temyiz komisyonu nezdhade itiraz
etmek üzere alâkadar mükelleflerle varidat idaresi için bir aylık itiraz müddeti kabul etmiştir.
istinaf kararı, Temyiz komisyonunca bir kaç defa - bozulduğu takdirde istinaf komisyonunun nakza
tabaiyetle vereceği kararların katileşmesi için her defasında ayrı, ayrı birer aylık itiraz müddetinin
bitmesini beklemek lâzımgelmektedir. Bu vaziyet, tahrir neticelerinin tatbikini senelerce geciktir
mekte ve tahrirden beklenilen faydaları azaltmaktadır, tstanbulda Fatih kazasında 1930 senesinde
başlanılan umumî tahrir neticelerinin ancak 1934 maB senesinden, itibaren tatbik mevkiine konul»
ması, buna filî bir misaldir. Tahrir neticelerinin tatbikini, temyiz ^etkikatı neticesine bırakmanın,
bu mahzurlarına karşı mühim bir iyiliği de yoktur. Çünkü bu takdirde de, alâkadar mükelleflerle
varidat idarelerinin temyizen itiraz ve temyiz komisyonu kararma göre iadei muhasebe haklan
mahfuzdur. Kanunun 34 ncü maddesinde, temyizen vaki olacak itirazların, istinaf komisyonu kara*
rile takarrür eden muaddel iradlar üzerinden vergi tahsiline; mâniy<umadrğı zikredilmektedir,'.-Şey"
hir, kasaba veya köylerin tamamında veya bir mahallesinde yapılan mevziî tadilât işlerile umumî
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18$7|*&yılı bina vergisi kanununun 24 neü
«*t6aesa$!tt değiştirilmesi hakkında Maliye vektliğinci, hajscrlanib Başvekâletin 10 maya»
1935 tarft ve 6/1525 sayılı tezkeresi İle Bttyük
Meclise Şanulan ve encümenimde Havale buyu-,
rulan kaşan lâyihası Maliye müsteşarı ve Va
ridat im|im müdürü hazır bulundukları halde
müzakerĞHöhradu:
Veriieft izahat ve kanunun tadiline saik ola
rak esba|ı mucibede dermeyan glunan mötalealar «ş^eniniMüe de mrid görülmüş ve lâ
yiha j&a^itibariîe aynen kabul olunmaftttr.
Büyült şehirlerin tahri* muamele! eri özerim:'
ne >emyi| kararlarlara sonunu beklemek tah
rirden bilenen' faydanın bazen senelerce te*
ahhurm*a|mueH> elmaktaicter.
fialbuŞi bina'vergisi kanonu, temyiz kararl a r i r a riejfeayid İazîa ve eksik o l a c a k a gtfre
Hazineniı|ye ayı!i derecede mükellefin de hak
ve msfcfiatlerini düşürtmüş ve temte etmiş
©İ*a#arid&ı istinaf muamelelerinin feıtmesile
yeni tahrir ve tadilin tatbik-mevkiin* kona»*.
smı encümenimiz muvafık gömüştür.

Bu vesile ile şunu da kaydedelim ki bina
vergisi kanunu gerek tahrir işlerinde ve gerek
takdir ve tahmin komisyonlarına ehli hîbre
tayini hasuskrında ;mühim vazifeier verdiği
halde ihtiyar heyetlerinin lâğvile bu vazifeler
belediyelere intikal etmiştir. Belediyenin bu
vergide hem ortak ve hem de diğer belediye
resim ve harçlarına bu takdir matrah olduğun
dan belediyeler, bu işlerde bitaraf olmaktan
ziyade bir taraf olduğu ve zaten bir azası da
imî olarak bulunduğum için bina vergisi kanu
nundaki usullere göre halk n s ^ n a bulunacak
eksperlerin sureti tefrikinin daha sağlam esa
nsa bağlanma*» için Maliyenin bir lâyiha teklif
etmesini encümenimiz temenni eylemektedir.
Yüksek Reisliğe sunulur.
Mal. En. Rs.
ML M.
Kâtrb
Gümüşane
İsparta
Çanta
ff. F. Ateç
Kmm Ünal
Ankara
Aydm
Bursa
•ör. &aHb Kahramm
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Ytiksek Reisliğe
1837 sayılı bina vergisi kanununun 24 neü
jnaddesinin değiştirÜmesine dair olub Başvekâletin 19 m&yıs 1935 tarih ve 6/1525 sayılı
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Maliye eaeümeninin mazbatasile birlikte
encümenimize verilmiş almakla Maliye bakanı
]?uad Aİr&k bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu:
Yufe&fida bahsölunan maddenin tadilini ieaıb
ettiren sebeb haktanda 4ermeyan olunan mütaleayrve verilen izahatı yerinde bulan encümenimiz
ttö^&netin teklif ettiği kanun lâyihasını esas
t ö i M İ e kabul etmiş ve yalnız temyiz netice
sinde tghmin olunan irad miktarı azalmış bulu
nursa fazla alınacak ^etghıîn Bahîbîne iadesini
temin işte birmei maddeye üir fıkra İlâve edil
miş ye 1934 malî yılmda İstinaf tetkikatı hiten

tahrirler hakkında da bu hükmün tatbikimi tav
zih iğin muvakkat bir madde yazılması muvafık
görülmüş ve bu esasa göre hazn*lanan lâyiha
bağlr alarak sunulmaştur.
Müstaceîen müzakere dileğile Umumî heye
tin tasv&toe konmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu,
Reis
ReisV.
M. M.
Burdur
İsparta
İstanbul
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Day
Kâtib
Balıkesir
Çorum
İstanbul
F. öymen
E. Adakan
M. Cantekin
Diyarbekir
İstanbul
îzmir
B, Bekit
8. TJrrn
K. tnanç
Manisa
Sivas
Muş
21 Mrlmğlû
Ş.ÇÜ&ğİM
Bemm Ç$mr
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ

1837 sayılı kanunun 24 üncü maddesinin değiş Bina vergisi hakkındaki 1837 ^sayılı kanunun
tirilmesi hakkında kanun lâyihası
24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun lâyihası

MADDE 1 — 1837 sayılı bina vergisi kanu
nunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de*
ğiştirilmiştir:
Bu kanun mucibince yeniden tahrir yapılan
yerlerde, binaların tahrir ve iradlarmm tah
mini ile istinaf tetkikatmm bittiği tarihi takib eden malî seneden itibaren yeni iradlar üze
rinden vergi tahakkuk ettirilir. Bu muamelelerin
bittiği Maliye vekâletince ilân olunur.

MADDE 2 — Bu kanun, 1934 malî senesi
işinde istinaf tahkikatı biten tahrirlere de şamil
olmak üzere 1 haziran 1935 tarihinden muteber
dir.
MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur.
15 - V -1935
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
/ . İnönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Da. V.

Ha. V. V.

Ş. Kaya

Ş. Kaya

Mf. V.

Na. V.

MADDE 1;— 1837 sayılı bina vergisi kanu
nunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:
Bu kanun mucibince yeniden tahrir yapılan
yerlerde, binaların tahrir ve îradlarmın tah
mini ile istinaf tetkiklerinin bittiği tarihi tâkib
eden malî seneden itibaren yeni iradlar üzerin
den vergi tahakkuk ettirilir. Bu muamelelerin
bittiği Maliye vekâletince tayin olunur.
Tahmin olunan irad tebyiz neticesinde azal
dığı takdirde vergi miktarı tashih ve fazla taîısil olunan para mal sahibine iade edilir.
bittiğt Maliye vekâletince ilân olunur.
MUVAKKAT MJU>DE — 1934 malî yılı so
nuna kadar tahrir muamelesi ve istinaf tetkikatı
biten yerlerin 1935 malî yılı vergi tahakkukları
yeni iradlar üzerinden hesab edilir.
MADDE 2 — Bu kaöiun neşri tarihînden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.

Mal. V.

F. Ağralı
îk. V.

Ah. ösmen A, Çetinkaya
C. Bay ar
S. î. M. V.
G. t. V.
Dr. R* Saydam
Bana Tarhan
Zr. V.
Muhlis Ürkmen
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