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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
423 sayılı Belediye vergi ve resimleri kanununa ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ye İcra
Vekilleri Heyetince 6 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mucibesile birlikte sunulmuştur.
/
Başvekil
Dr. B. Saydam,

Esbabı mucibe lâyihası
Ecnebi memleketlerde bulunan diplomasi ve konsolosluk memurlarımız ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine aid Elçilik ve konsolosluk binalarının filen müstefid bulunduğu tekâlif ve konsolosluk
memurlarile Elçilik ve konsolosluk binalarının istifade ettirilmesi beynelmilel cari teamül iktiza
sından bulunmaktadır.
Belediye vergi ve resimleri kanununda muharrer istisnaî hükümler arasında bu cihet derpiş edil
memiş bu yüzden bazı belediyelerin mütekabiliyet esasından ayrılarak vergi ve resim tahakkuk ettir
dikleri ve tahsil ve cibayetine teşebbüs eyledikleri görülmektedir.
Hükümetimiz ile encnebi Devletler arasmda teati edilen itilâf namelerde tarafeyn diplomasi ve
konsolosluk memurlarile Elçilik ve konsolosluk binalarının her gûna vergi ve resimden mütekabile»
istisnaiyetlerinin musarrah bulunduğu hallerde işbu itilâfname hükümlerine göre muamele ifası
tabiî bulunmakta ise de münakid bir muahede ile bu cihet derpiş edilmediği takdirde belediye vergi
ve resimleri kanununun sakit bulunması yüzündenbelediyelerce yapılacak muamele hakkında tereddüd.
edilmektedir.
Mütekabiliyet esası dahilinde muafiyet ve istisnaiyetten ahden almayıb filen istifade edilen Dev
letler ile ayrı ayrı muahede akdine lüzum gösterilmemesi maksadile işbu kanun lâyihası kaleme
alınmıştır.
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Yüksek Reisliğe
423 sayılı-belediye vergi ve resimleri kanununa ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan îc-

ra Vekilleri Heyetince 6 - X - 1939 tarihinde
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâle-
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tin 10 - X - 1939 tarih ve 6/5405 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim edilip encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası encümeni
mizde tedkik ve müzakere olundu:
Kanunun esbabı mucibesinde de zikredildiği
veçhile; Hükümetimizle ecnebi Devletler arasın
da teati edilen itilâf namelerde tarafeyn diplomasi
ve konsolosluk memurlarile elçilik ve konsolosluk
binalarının her gûna vergi ve resimden mütekabilen istisnaiyetlerinin temini beynelmilel cari
teamül iktizasından bulunduğu; ancak belediye
vergi ve resimleri kanununda muharrer istisnaî
hükümler arasında bu cihet derpiş edilmemiş ol
duğundan belediyelerin mütekabiliyet esasından
ayrılarak vergi tahakkuk ettirildikleri anlaşıldı
ğından, ecnebi Devletlere aid olup sefarethane ve
konsoloshane ittihaz edilen binalar ve müştemilâtı
ve ecnebi siyasî ve konsolosluk memurlarının be
lediye vergi ve resimlerinden mütekabiliyet şartile istisnaları muvafık görülerek Hükümetin

teklifi kanunisi aynen kabul edilmiştir.
Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
26 şubat 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye vergi
ve resimleri kanununa ek kanun lâyihası
MADDE 1 — Ecnebi devletlere aid olub
sefarethane ve konsoloshane ittihaz edilen bina
lar ve müştemilatı ve ecnebi siyasî ve konsolosluk
memurları belediye Vergi ve resimlerinden, mü
tekabiliyet şartile, müstesnadırlar.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 <— Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri me-

6 - X -1939
murdur.
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