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Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları
(1/391)

T.C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 -2323,6/1373
.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

29. IV. 1952

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunca 8.IV. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle .birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
îcareteynli ve Mukataah gayrimenkullerin icare ve mukataaları 27 Mayıs 1929 günlü ve 1451
sayılı Tapu Harçlan Kanununun (Hükmi ve hakiki şahıslar uhdesinde bulunan vakıf mahallerin
icare ve mukataaları vergi kıymetlerine nispetle binde iki buçuktan dun ise o miktara iblâğ olunur.)
diyeyazıh bulunan 35 nci maddesine istinaden tahakkuk ettirilerek tahsil olunmakta idi.
Bu kere neşredilen 27,11.1952 günlü ve 5<887 sayılı (Harçlar Kanunu) ile, yukarda sözü geçen
1451 sayılı Tapu Harçlan Kanunu ve bu meyanda vakıflara ait icare ve mukataaya taallûk eden 35
nci maddesi kaldırılmış olduğundan bu hükmün, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun ilgili bulunan
27 nci maddesine eklenmesi düşünülerek ilişik kanun tasarısı arz ve teklif edilmiştir.
Harçlar Kanunu, 29 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe girmekte olup 1451 sayılı Tapu Harçlan Ka
nunu da bu tarihten itibaren yürürlükten kalktığına göre teklif edilen bu tasan kanuniyet iktisap
edinceye kadar geçecek müddete ait icare ve mukataalann dahi aynı esasa göre tahakkuk ettirile
rek tahsilini sağlamak maksadiyle de geçici madde kaleme alınmıştır.

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/391
Karar No. 61

20 . V . 1952

Yüksek Başkanlığa
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Hükü
met temsilcileri huzurları ile incelenip görüşül
dü.
Tasarıda, 27 . I I . 1952 tarihli ve 5887 sayılı
Harçlar Kanunu ile kaldırılmış bulunan 1451
sayılı Tapu Harçları Kanununun 35 noi madde
sindeki Vakıflara ait icare ve mukataaya taal
lûk eden hükmün, Vakıflar Kanununun 27 nci
maddesinde, bir fıkra ilâvesi suretiyle yer al
ması derpiş olunmaktadır.
Temsilcilerin mütalâalarını alan komisyonu
muz,
1935 yılından 1951 Bütçe yılı sonuna kadar
istanbul'da bulunan 197 000 parça icareteynli ve
makataalı gayrimenkulun takriben 80 000 par
çası tâvizi alınarak mutasarrıflarının mülkiyeti
ne geçirilmiş olduğu,
Tâviz bedeli ödendikten veya taksite bağlan
dıktan sonra artık icare ve mukataa alınmamakta
olduğu cihetle, icarei müeccele ve mukataa tah
silatının yıl geçtikçe düşmekte bulunduğu,
6887 sayılı Harçlar Kanunu ile Tapu Harç
larına ait kanunun tamamen ilgası suretiyle
icarei müeccele ve mukataaya esas olacak nispe
tin de tamamen kalkmış bulunduğu ve bu husus
lar için Harçlar Kanununda bir hüküm yürütül

mesi mezkûr kanunun prensiplerine uygun dü§miyeceği cihetle Vâkıflar Kanununda hüküm yü
rütülmesi suretiyle bu boşluğun doldurulması
lâzımgeldiği
cihetlerini nazara alarak tasarının esastan
kabulü ile maddelere geçilmesine ittifakla karar
vermiştir.
Başlığa, kanun tekniğine uyularak numara
eklenmiş, değiştirilmesi istenen fıkranın başın
daki (özel) kelimesi hukuk ıstılahına göre
(Gerçek) kelimesi ile değiştirilmiştir.
Diğer maddeler Hükümetin teklif ettiği veç
hile aynen kabul edilmiş ve son şekli ile tasa
rının kabulüne ittifakla karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunuluı.
Maliye K. Başkanı
Bu Rapor Sözcüsü
Rize
Siird
/. Akçal
M. Daim Süalp
Amasya
. Kocaeli
. Samsun
H. Koray
L. Tokoğlu
Ş. Uluçay
Sivas
Yozgad
Yozgad
§. Ecevit
F. Nizamoğlu
E. Tatltoğlu
Zonguldak
Zonguldak
F. Açtksöz
B. Sivişoğlu
İmzada bulunamadı

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esasa No. 1/391
Karar No. 118

19. VI. 1952

Yüks«k Başkanlığa
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında hazırlamam vıe Ba
kanlar Kurulunca 8 . IV. 1952 tarihinde Yük
sek Meclisıe sunulan kanun tasarısı ile Maliye
Komisyonu raporu Komisyonumuza havale

edilmiş olmakla, yetkili temsilciler hazır bu
lundukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarıda 27 . I I . 1952 tarihinde yürürlüğe
girmiş bulunan 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile
yürürlükten kaldırılmış olan 1451 sayılı Tapu
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Harçları Kanununun 35 nei maddesindeki va
kıflara ait ieare ve mukataaya taallûk eden
hükmün, Vakıflar Kanununun 27 nei madde
sine bir fıkra ilâvesi suretiyle yer alması is
tenmektedir.
Maliye Komisyonu, 1935 yılından 1951 Bütıçe yılı sonuna kadar İstanbul'da bulunan
197.000 parça icareteynli ve mufeataalı gayrimenkulden takriben' 80.000 parçası tevzi oluna
rak mutasarrıflarınm mülkiyetine geçirilmiş ol
duğu, taviz bedeli ödendikten veya taksite bağ
landıktan.1 sonra artık ieare ve mukataa alın
mamakta olduğu cihetle, icarei müeccele ve
mukataa tahsisatının yıl geçtikçe düşmekte
bulunduğu dikkate alınarak Hükümet tasarı
sının başlığı üzerinde bir kelime değişikliği
ile aynen kabulüme karar vermiştir.
5887 sayılı Harçlar Kanunu ile tapu harç
larına ait 1451 sayılı Kanun tamamen meriyet
ten kaldırılmış olduğuna göre ioarei müeccele
ve mukataaya esas olacak nispetin de ortadan

kalkmış bulunduğu ve bu hususta yeni H*r$lar Kanununa bir .hüküm ilâvesine imkân ol
madığına göre arada hâsıl olan boşluğu dol
durmak üzere Vakıflar Kanununun 27 nei
maddesine bir fıkra ilâvesi Komisyonumuzca
da uygun görülmüş ve Hükümet teklifi ayniy
le kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyl*
Kamutayını onayına arzedilmek üzere Yükıek
Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Bu R. Sözcüsü
Ordu
' Bilecik
Burdur
F. Çelikba§
R. Aksoy
Y. Üresin
Çanakkale
Çanakkale
Diyarbakır
K. Akmanlar
E. Kalafat
M. Ekinci
Erzincan
İstanbul
İstanbul
N. Pekcan
H. ffüsman
8. Oran
Konya
Konya
Malatya
R. Birand
M. Â. Ülgen
M. 8. Eti
Sivas
Sinob
Mardin
8. Somuncuoğlu R. Ş. Sirer
R. Erten

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MALİYE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

Vakıflar Kanununun 27, nei
maddesine tir ftkra eklenme
si hakkında kanun tasarısı

2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 27 nei maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun
tasasm

Vakıflar Kanumnuft. 27 n#î
maddesine bir fıkra eklenmti
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 5 . VI . 1935
tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar
Kanununun 27 nei maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
özel ve Tüzel kişiler uhdesin
de bulunan vakıf mahallerin
ieare ve inukataaları vergi kıy
metlerine nispetle binde iki bu
çuktan noksan ise o miktara
çıkarılır.

MADDE 1. — Hükümetin 1
nei maddesi aynen kabul edilmitir.
Gerçek ve tüzel kişiler uhde
sinde bulunan vakıf mahallerin
ieare ve mukataaları vergi kıy
metlerine nispetle binde iki bu
çuktan noksan ise o miktara çı
karılır.

MADDE 1. — Hükümetim
teklifi aynen kabul. edilmijtir.

GEÇİCİ MADDE — 29 Mart
1952 tarihinden bu kanunun
yayımı tarihine kadar geçen sü
reye ait ieare ve mukataalar da
birinci maddeye göre tahak
kuk ettirilir.

GEÇİCİ MADDE — Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Hükfc.
metin teklifi aynen kabul tdft»
mistir.

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin
teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Hükümttfaı
teklifi aynen kabul edilmi|Ür.
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MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Derlet Bakanı

MADDE 3. — Hükümetin
teklifi veçhile aynen kabul' edil
miştir,

MADDE 3. — Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.

Adalet Bakanı
R. Nasukioğlu
Millî Savunma Bakanı
H. Köymen
İçişleri Bakam
Dışişleri Bakam
F. Köprürii
Maliye Bakanı
H.PoUihtn
Millî Eğitim Bakanı
T. ÎUri
Bayındırlık Bakam
K. Zeytinoğlu
Eko. ve Ticaret Bakam
MuhUs Et&
So. ve Sos. Y. Bakanı
Dr.E.H.Üstündağ
G. ve Tekel Bakanı
Sıtfa Ttrcalı
Tarım Bakanı
İV. ölçmen
Ulaştırma Bakanı
8. Kuribek
Çalışma Bakam ve İşletmeler B. V,
N. özşan
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