Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz usul
lerine ve itiraz ve temyiz komisyonları teşkiline dair kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VJI/1939

No.
3692

- Sayı : 425?)
Kabul taııhı
6 - V n -1939

Kanunun

mevzuu

B Î R Î N C l MADDE — Bu kanunun.hükümleri kazanç (asgarî
mükellefiyet dahil), hayvanlar, veraset ve intikal, iktisadî buh
ran, muvazene, hava küvetlerine yardım, muamele, buğdayı koru
ma karşılığı, dahilî istihlâk (şeker, glikoz, ham petrol ve müştakkatı), muhtelif maddelerden alman istihlâk, arazi ve bina vergi
lerine şamildir.
Tebligat
İ K İ N C İ MADDE — Tebligat, mükellefin şahsına ve hizmet
erbabı vergileri dolayısile yapılacak tebliğler bunları istihdam
edenlere yapılır. Velayet veya vasayet altında olanlarla kendisine
kayyım tayin edilmiş bulunanlara yapılacak tebligat veli, vasi
ve kayyımlarına yapılır. Ana ve babanın velayeti müştereken
devam ettikçe tebligatın bunlardan birine yapılması kâfidir.
Kendisine birden ziyade vâsi tayın edilmiş olan kimseye yapı
lacak tebligat, eğer vâsiler vesayeti müştereken icra etmekte
iseler bunlardan birine ve eğer her biri a\ 11 ayrı vazifeleri görmek
üzere tayin edilmiş iseler bu takdirde \ ergi tarhını icab ettiren
işleri idare eden vâsiye yapılır.
Hükmî şahıslara yapılacak tebliğ, bunların müdürlerine veya
kanunî mümesillerine yapılır. Hükmî şahısların müteaddid mü
messilleri veya müdürleri varsa tebliğin bunlardan birine yapıl
ması kâfidir.
Sınaî veya ticarî müesseselere yapılacak tebligat, bu müessese
lerde işleri tedvir edenlere de yapılabilir.
Kara, deniz ve hava erlerine ve onbaşılarla erbaşlara yapıla
cak tebliğler kıta komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın
mafevkine yapılır. Ticarî cemilerin tayfa ve müstahdemlerine
yapılacak tebliğler o geminin süvarisine ve süvari bulunmadığı
takdirde nöbette bulunan en büyük âmire yapılır. Mekteb, has
tane, ceza evi gibi umumî müesseselerde bulunanlara yapılacak
tebliğler, bu müesseseleri idare edenlere yapılır. Bunlar tebliğ
olunan evrakı derhal tebliğ olunacak şahsa vermedikleri takdir
de bu yüzden o şahsa gelebilecek zararı tazmin ile mükellef tutu
lurlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî muvazeneye dahil dairelere
yapılacak tebligat, bina ve arazi vergilerine müteallik ise \ i -
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lâyetlerde millî emlâk müdür veya muavinine ve millî emlâk
teşkilâtı bulunmayan yerlerde varidat müdür veya muavinle
rine, kazalarda en büyük maliye memuruna yapılır. Bunun
haricindeki vergilere müteallik tebligat, aid olduğu dairenin
veya müessesenin en büyük âmirine veya muavinine yapılır.
Mülhak bütçeli dairelere yapılacak her türlü tebligat bu da
irelerin en büyük âmirine veya muavinine, mülhak vakıflar
da, mütevellilerine veya mütevelli kaymakamlarına yapılır.
Vilâyet hususî idarelerine yapılacak tebligat, vilâyetlerde
hususî muhasebe müdür veya muavinine, kazalarda hususî mu
hasebe memuruna, bulunmazsa kaza kaymakamına yapılır.
Belediyelere yapılacak tebligat, belediye reis veya muavini
ne yapılır.
Tebliğ, mülhak bütçeli idarelerle vilâyet hususî idarelerine
ve belediyelere bağlı müesseselere taallûk ettiği takdirde bu
müesseselerin en büyük âmirine veya muavinine yapılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bina, arazi, hayvanlar, veraset ve
intikal vergilerine aid tebligatta ikametgâh, diğer vergilere aid
tebligatta ticaretgâh esastır. Ancak cemiyetlere yapılacak her tür
lü tebliğler, idare merkezinde ve eğer idare merkezi başka bir kaza
dahilinde ise tebligatın yapılacağı mahaldeki şubesinde icra olu
nur.
İkametgâhta yapılacak tebliğlerde, tebliğ yapılacak şahıs
ikametgâhında bulunmazsa tebliğ, kendisile birlikte oturan ailesi
efradından veya hizmetçilerinden mümeyyiz olan birine yapılır.
Bu şahıslardan biri bulunmadığı takdirde o hanede ikamet eden
mucir gibi kimselere ve tebliğ yapılacak şahıs otel veya pansiyon
da oturuyor ise, bu mahalleri idare edenlere kabul etmeleri şartı le
tebligat yapılabilir. Apartımanların vergisine aid tebligat aparti m an kapıcısına dahi yapılabilir.
BEŞİNCİ MADDE — Şahsına veya ikametgâhına veyahud
ticarethanesine usulü dairesinde bir kere tebliğ yapılmış olan kim
se bu mahalli değiştirir ise keyfiyetten varidat idaresini yazı ile
haberdar etmeğe ve eğer varidat dairesinin mıntakası haricinde
bir mahalle nakletmiş ise mezkûr mm taka dahilinde tebligatı ka
bule salahiyetli bir kimse göstermeğe mecburdur. Ancak şube
teşkilâtı olan yerlerde bu yerin belediye hududları içinde bir
semtten diğerine vaki nakillerde şube mıntakası değişmiş olsa bi
le eski şube mıntakasmda tebellüğe salahiyetli bir kimsenin gös
terilmesi mecburî değildir.
Tebliğe memur olan kimse, mükellefin ikametgâhını veya tica
rethanesini değiştirmiş olduğunu anlarsa, komşularından ve o ci
varda kendisini tanıyanlardan yeni ikametgâh veya ticarethane
si adresini tahkik eder. Bu tahkikat neticesinde mükellefin yeni
ikametgâh veya ticarethanesinin açık adresini öğrenebildiği tak
dirde tebliğ orada yapılır. Öğrenemidiği takdirde keyfiyeti bir
zabıt varakasile tesbit ederek tebliğ olunacak evrakı zabıt
varakasile birlikte, varidat dairesine iade eder. Varidat dairesi
dosyasını tedkik ederek mükellefin yeni mahalli bildirmediğini
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veya tebellüğe salahiyetli bir kimseyi göstermediğini anlarsa,
keyfiyeti evraka şerheyler. Bu takdirde mükellef tarafından bu
madde hükmü yerine getirilinceye kadar kendisine yapılacak teb
liğler ilân yolile yapılır.
ALTINCI MADDE — Tebliğ, muayyen bir mahalde sanatı
nı icra edenlerin şahsma yapılamazsa o mahaldeki müstahdem
lerinden birine yapılabilir.
Hükmî şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak olan
lar iş saatlerinde yerlerinde bulunmazlar veya evrakı bizzat
kabul edecek halde olmazlarsa tebliğ, müdür muavini, mııhasıb veya muavinine yapılır. Bunlar da bulunmadığı takdirde
tebliğ, evrakın orada bulunan memur veya müstahdemlerden
birine bırakılmak suretile yapılır ve bu takdirde keyfiyet bir
zabıt varakasile tesbıt olunur.
YEDİNCİ MADDE — Bir kimse, birden ziyade kimsele
rin vekili veya mümessili ise, bu kimselere aid evrakın kâff esi bu şahsa tebliğ olunabilir.
SEKİZİNCİ MADDE — Tebellüğden imtina halinde teb
liğ olunacak evraklar, tebellüğe salahiyetli kimsenin önüne bıra
kılır ve keyfiyet bir zabıt varakasile tesbit olunur. Zabıt vara
kası o mahalde tanınmış bir şahsa veya zabıta memurlarından
birine de imza ettirilir.
İkametgâh veya iş yerinde tebliğ yapılacak bir kimse bulun
madığı takdirde, evrak mahallî polis komiser veya muavinine ve
polis teşkilâtı bulunmayan yerlerde jandarma merkez komutan
lığına ve köylerde muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine
bırakılır ve evrakın bunlardan hangisine bırakıldığını mübeyyin ve bırakılan kimsenin adresini muhtevi bir varaka ikamet
gâh veya iş yerinin kapısına yapıştırılır ve keyfiyetin tebliğ ya
pılacak şahsa bildirilmesi en yakın komşusuna tenbilı olunur.
Muvakkaten başka bir mahalle gitmiş olan kimseye yukarıki
fıkrada yazılı şekilde tebligat yapılmış ve avdeti tarihinde
itiraz veya temyiz müddeti bitmiş olduğu takdirde ika
metgâh veya ticarethanesine avdetinden başlamak üzere, itiraz ve
ya temyiz için mahallin en büyük maliye memuru tarafından
münasib bir mehil verilir. Bu mehil itiraz için on beş günden az
ve bir aydan fazla ve temyiz için de beş günden az ve on beş gün
den fazla olamaz.
DOKUZUNCU MADDE — Yabancı memleketlerde bulunan
lara tebliğ, o memleketin salahiyetli makamı veya o mahal Tür
kiye konsolosu veyahud siyasî memuru vasıtasile yapılır.
Yabancı bir memlekette resmî bir vazife ile bulunan Türk me
murlarına tebliğ, o mahal Türkiye konsolosu veya siyasî memuru
vasıtasile yapılır.
ONUNCU MADDE — ikametgâh veya meskeni meçhul bu
lunan ve ikametgâhını veya ticarethanesini değiştirdiği halde
beşinci madde mucibince bundan varidat dairesini haberdar et-
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memiş veya tebellüğa salahiyetli bir kimseyi göstermemiş olan
lara tebliğ, ilân yolıle yapılır.
Yabancı memleketlerde 9 nen madde hükmüne göre tebligat
yapılması mümkün olmadığı takdirde tebliğ, ilân yolile yapılır.
Bu takdirde tebliğ olunacak evrakın tasdikli birer sureti, taahhüdlü olarak posta ile tebliğ yapılacak şahsın adresine gönderilir
ve posta ilmühaberi dosyasına raptolunur.
ON B İ R İ N C İ MADDE — ilân yolile tebliğ aşağıdaki şekilde
yapılır:
1) Mükellefin adını ve soyadını, sanat veya meslekini, verginin
matrahını, bina ve arazide takdir olunan gayri safi irad ve kıy
metin mikdarını, vergilini misil ve ceza zamlarının mikdarmı,
taallûk ettiği seneyi, nevini, ve ilân daveti mutazammm ise
nerede, ne için hangi gün ve saatte bulunması lâzım geldiğini gös
terecek surette tanzim olunacak bir ilân o mahalde çıkan ve resmî
ilânları kabul eden gazetelerden birisile neşrolunur.
2) Grazete intişar etmeyen yerlerde ilân yolile yapılacak tebliğ
ler şehir ve kasabalarda beledıj^e dairesine ve köylerde köy oda
larına asılmak suretile yapılır ve ehemmiyetli hallerde İstan
bul ve Ankarada münteşir gazetelerden birer tanesinde neşro
lunur.
3) Tebliğ yapılacak şahsın muayyen ikametgâhı varsa, ilânın
bir sureti taahhüdlü mektubla ikametgâhına da gönderilir.
İlân yolile yapılan tebliğe muttali olan mükellefe, müracaatın
da, tebliğ olunacak evrak derhal tevdi edilir.
ON İ K İ N C İ MADDE — İlân yolile yapılan tebliğin müd
deti gazetede ilânın intişar ettiği veya talikin yapıldığı günün er
tesinden başlar.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmüne muhalif ola
rak yapılmış olan tebliğler, tebliğ yapılmış olan şahsın muttali
olduğunu beyan ettiği tarihten itibaren muteber addolunur.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi tarhiyatma aid ihbar
namelerde mükellefin adı, soyadı, veraset ve intikal, arazi, bi
na ve hayvanlar vergilerinde ikametgâh ve diğer vergilerde
iş yerinin adresi, verginin taallûk ettiği malî yıl ve kıstelyevm
ise müddeti, matrahı, verginin misil veya yüzde zamlarının
nisbeti, mikdarı, adiyen, ikmalen veya resen yapıldığı, misil ve
yüzde zamlarının sebebi, bina ve arazi vergilerinde bina ve
arazinin mevkii, kapı veya mevki numarası, nevi (apartrman,
ev, dükkân, tarla, bağ, bahçe gibi), arazide vüsati ve takdir olu
nan kıymet ve binalarda gayri safi irad ve bu irada göre bulunan
safi irad ve vergi mikdarları ve zamları ile nisbetleri, itiraz ve
temyiz müddetleri gösterilir. Resen tarholunan vergilere aid
ihbarnamelere, resen takdir komisyonu kararının bir sureti bağla
nır. Muhtelif senelere aid vergilerin her biri hakkında ayrı ayrı
ihbarname tanzim olunur. Bina ve arazi vergilerinde bir kimse
nin müteaddid bina ve arazisinden her birine aid malûmat ayrı
ayrı gösterilmek üzere hepsi için bir ihbarname tanznn olunabilir.
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ihbarnamelere derci icab ettiği halde eksik yazılan malûmat esa
sa müessir olmadıkça yapılan tebliğ muteber sayılır.
İtiraz ve temyiz üzerine komisyonlarca verilecek kararların
tebliğine mahsus ihbarnamelerde yukarıda yazılanlara ilâveten
itiraz veya temyiz komisyonları kararma çöre taayyün eden ver
ginin ve zamlarının matrah, ııisbet ve mikdarları gösterilir. Bu
ihbarnamelere itiraz ve temyiz komisyonu kararlarının birer su
reti bağlanır.
İhbarnameler, vergiyi tahakkuk ettiren memur ile şube teşki
lâtı olan yerlerde şube şefinin ve diğer yerlerde varidat veya hu
susî muhasebe müdür veya memurunun imza ve resmî mührünü
ihtiva eder.
ON BEŞİNCİ MADDE — İhbarnameler tebliğe memur olan
tarafından üzerine tebliğ edildiği tarih işaret ve kendisi tara
fından da imza edilerek tebellüğ edecek şahsa verilir ve mez
kûr şahsa da suretleri yine tarih konulmak suretile imza etti
rilir. Tebellüğ edecek şahıs yazı bilmediği takdirde parmağı
bastırılır ve keyfiyet o mahalde yazı bilen, tanınmış bir şahsa de
imza ettirilmek suretile bir zabıt varakasile tevsik ve zabıt, ih
barname dip koçanına raptolunur.
ON ALTINCI MADDE — Vergi işlerine aid tebligat vilâ
yetlerde varidat müdürünün ve kazalarda malmüdürünün, bi
na ve arazi vergilerinde hususî muhasebe müdür veya memu
runun teıısib edeceği memurlardan biri ve köylerde tahsil
darlar marifetile yaptırılır.
*»

'

Müddetlerin hesabi
ON YEDİNCİ MADDE — Gerek bu kanunda, gerekse alelûmum vergi ve resme müteallik kanunlarda yazılı müddetler
aşağıdaki şekilde hesab olunur:
1 - Müddet gün olarak tayin edilmişse tebliğin yapıldığı
gün hesaba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter.
2 - Müddet hafta olarak tayin edilmişse başladığı güne er
tesi haftada tekabül eden günün tatil saatinde biter.
3 - Müddet ay olarak tayin edilmişse başladığı güne son
ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ayın
nihayetine doğru başlamış olup ta son ayda buna tekabül eden
gün yoksa müddet son ayın sonuncu günü tatil saatinde biter.
4 - Tatil günleri müddetin hesabına dahildir. Şu kadar ki
müddetin son günü resmî tatile tesadüf ederse tatili takib eden
ilk iş günü akşamı tatil saatinde biter.
İtiraz ve temyiz müddetleri
ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun birinci maddesin
de sayılan vergilere aid kanunlarda; itiraz hakkı verilmiş olan
muamelelere karşı yapılacak itirazların müddeti 30 gündür.
Bu müddet, mükellefler için, tebliğ tarilıinin ertesi günün
den ve maliye ve hususî idare varidat daireleri için de karar-
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laruı veya tahrir ve tahmin cedvellerhıin itiraza salahiyetli
memurlara zimmetle teslim tarihinin ertesi gününden ve karar
veya cedveller posta ile gönderilmiş olduğu takdirde yine ay
ni memurlara teslim tarihinin ertesi gününden başlar. Bu ev
rakın itiraza salahiyetli memurlara azamî on beş gün içinde
verilmesi mecburidir.
Gündelik gayri safi kazanç üzerinden kazanç ve buhran \ ergi
sine tâbi olan mükellefler için itiraz müddetinin başlangıcı, ilk
taksiti ödedikleri günün ertesi gündür.
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 29 ncu maddesi
mucibince kabil olan hallerde itiraz komisyonu kararlarına
karşı yapılacak temyiz taleblerinin müddeti 15 gündür. Temyiz
müddeti içinde altı günden fazla resmî tatil günü tesadüf etti
ği takdirde bu günler müddetin hesabında nazarı itibare alınmaz.
Bu müddet, mükellefler çin itiraz komisyonu kararlarının tebliğ
ve maliye ve hususî idare varidat daireleri için de kararların
teslimi tarihinden itibaren bu kanunun 17 nei maddesine çöre
hesab edilir. Bu kararların temyize salahiyetli memurlara azamî
on beş gün içinde verilmesi mecburidir. Temyiz talebi icrayı
durdurmaz.
YİRMİNCİ MADDE — İdare namına yapılan itiraz ve tem
yiz taleblerine karşı mükelleflerin yapacakları müdafaaların
müddeti bunların tebliğ tarihinden itibaren on beş gündür.
îtiı az ve teniyiz iah bleı inin seldi ve verileceği

yerler

' Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Mükelleflerin itiraz ve temyiz
talebleri istida ile yapılır. Bu istidalar en büyük maliye veya
hususî idare memurlarına ve tstanbulda tahakkuk şubesi şefleri
ne pulsuz bir makbuz mukabilinde verilir. Taahhüdlü olmak şartile posta ile ayni makamlara gönderilmesi de caizdir. Bu tak
dirde postaya teslim tarihi bu makamlara teslim tarihi addolunur.
İdare namına yapılacak itirazların müddetinde verilip ve
rilmediğinin tayinine itiraz veya temyiz yazısının idare namına
itiraz ve temyiz hakkını kullanacak makamın sadıra defterine mukayyed tarihi esas olur. Bu yazılar hiç bir resme ve harca tabı
değildir.
İdare namına yapılan itiraz ve temyiz taleblerinin bir nüshan
mükellefe tebliğ olunur. Mükelleflerin bunlara karşı verecekleri
raüdafaanameler de, yııkarıki usul dairesinde ve ayni mercilere
verilir.
İdare namına itiraz ve temyiz haklını haiz olanlar
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — İdar^ namına itiraz ve temyiz
hakkı:
A) Bma ve arazı vergilerinde:
^ - Vilâyetlerde hususî muhasebe varidat müdürü, olmayan
yerlerde varidat memuru;
2 - Kazalarda hususî muhasebe varidat memurları;
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3 - îstanbuldc hususî idare tahakkuk şubesi başmemuru.
B) Diğer vergilerde:
1 - Vilâyetlerde varidat müdürleri;
2 - Kazalarda malraüdürleri;
3 - îstanbulda tahakkuk şube şefleri tarafından kullanılır.
İtirazların

1-iomihyonlara şevki

Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellefler tarafından veri
len itiraz ve temyiz istidaları alâkalı varidat memurları tarafın
dan on beş gün içinde, vilâyetlerde varidat veya hususî muhase
be müdürlerine ve kazalarda malmüdürü veya hususî muhasebe
memuruna ve Îstanbulda tahakkuk şube şeflerine mütaleası ilâve
edilmek sur etile ve dosy asile birlikte tevdi olunur.
İtiraz arzuhallerini alan memurlar itirazın aşağıdaki maddî
hatalardan mütevellid olduğunu gördükleri takdirde düzeltilme
sini vergiyi tahakkuk ettirmiş olan memura yazı ile emreder ve
neticesini mükellefe tebliğ eylerler:
1 - Verginin veya vergi matrahının veyahud misil ve yüzde
zamlarının yanlış hesab edilmesi,
2 - Verginin mükerrer olması,
3 - Verginin hakikî mükelleften gayri bir şahıs namına tarhedilmesi,
4 - Kanunî tenzilâtın eksik yapılması veya hiç yapılmaması,
5 - Bir kimseye mükellefiyet devresinden az veya çok bir devre
için vergi tarohlunması,
6 - Tarhiyatta yanlış nisbet tatbik edilmesi.
Bu noktaların haricinde kalan hususlara müteallik itirazlara
aid evrakı alâkalı komisyona gönderirler.
îstanbulda dahi yukarıki fıkrada yazılı yanlışların düzeltil
mesini emretmek salâhiyeti varidat veya mülmüdüıierile hususî
muhasebe müdür veya memurlarına aid olup tahakkuk şube şefle
ri bu kabil hallerde, itiraz arzuhalde dosyasını bunlara tevdi
ederler.
Maddî

hatalar

Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükelleflere itiraz hakkı
verilmemiş olan tarhiyatta yukarıki maddede yazılı maddî ha
talardan birinin vukuu halinde mükellefler bu hatanın düzel
tilmesini, bir istida ile istemek hakkını haizdirler. Bu istidalar
21 nci maddede yazılı makamlara verilir.
Yapılacak tedkikat neticesinde tarhiyatta hata yapıldığı
tebeyyün ederse bu hata 23 ncü maddede yazılı şekilde düzeltilir
ve neticesi mükellefe yazı ile bildirilir.
Y İ R M İ BEŞİNCİ MADDE — Mükelleflere itiraz hakkı ve
rilmiş olan muamelelerde, 23 ncü maddede yazılı neviden bir hata
vukua getirilmiş olduğu itiraz müddetinin bitmesinden sonra
gerek mükellefin müracaati, gerek tedkik ve teftiş neticesinde
anlaşıldığı takdirde, tarhiyat itiraz veya temyiz komisyonları kararile katğileşmiş olmamak veya komisyonlarca esastan tedkik
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edilmeksin müruru müddet sebebile reddedilmiş bulunmak şartile, itiraz müddeti geçtikten sonra da 23 ncü maddedeki usul da
iresinde düzeltilebilir.
Komisyon kararma iktiran etmiş olan vergilerde 23 ncü mad
dede sayılan maddî hatalar bulunduğu takdirde, bunlar hakkında
komisyonlarca bir karar verilmemiş olmak şartile bu hatalar
karar katğileşmiş olsa bile düzeltilebilir. 23 ncü maddede yazılı
neviden idare aleyhine vaki hatalar dahi bu maddede yazılı şart
lar dairesinde düzeltilebilir. Ancak bu takdirde, ikmalen tarholunacak vergilerin mükellefe tebliği şarttır. Mükellef bu tarhiyata karşı 18, 19 ve 21 nci maddelerde yazılı şekilde itiraz ve
temyiz talebinde bulunmak hakkını haizdir.
Y Î R M Î ALTINCI MADDE — 24 ve 25 nci maddelerde yazılı
düzeltmeler, vergide tahakkuk müruru zamanı hadis olduktan
sonra yapılamaz,
itiraz

tedkikleri

Y İ R M Î Y E D İ N C İ MADDE — İtiraz komisyonlarının tedkik
leri itiraz olunan noktalara münhasırdır. Ancak tedkik sırasın
da, itiraz arzuhalinde dermeyan edilmemekle beraber 23 ncü
maddede sayılan maddî hatalardan birine tesadüf edildiği takdir
de bunlar hakkında da karar verilebilir. İtiraz, arazi ve binalara
takdir edilen kıymet ve irad mikdarma, resen tarhiyatta, resen
takdir olunan matraha taallûk eder ve komisyon da yaptığı tedkikatta bu mikdarlarm az veya çok olduğu neticesine varır ise bu
mikdarları kendisi tayin ve takdir eder.
Komisyonlar tedkiklerini itirazlara, memurun mütaleasına,
tarhiyatm dayandığı evrak, zabıt ve vesikalara ve sair delillere
ve lüzum gördüğü takdirde resmî ve hususî bilûmum teşekküller
den alacağı malûmata istinaden yaparlar.
Muterizler, şifahî izahat vermeği, itiraz hakkında komisyonca
bir karar verilmeden evvel yazı ile isterlerse komisyonca dinlen
meleri mecburidir. Bu izahat bizzat muteriz veya vekâletname
ile musaddak vekili tarafından verilebilir. Mükellefin tanınmış
imzasını havi bir istida ile göndereceği usul ve füruu ile ikinci
dereceye kadar civar hısımları ve karı veya kocası ve mikdarı
üç yüz liraya kadar olan vergiler hakkında mükellefin daimî
müstahdemi tarafından da komisyona izahat verilebilir. Ko
misyonun tayin ve tebliğ ettiği günde hazır bulunmayanların
dinlenme hakları düşer.
Komisyon, lüzum görürse veya muteriz tarafından yukarıki
şekilde istenilmiş olursa, azası arasından tayin edeceği bir zatin
nezaret ve mesuliyeti altında yeminli vukuf ehli marifetile arazi
ve binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve vesikalarını
tedkik etmek, mükellefleri ve sair lüzum gördüğü kimseleri davet
edib izahat almak suertile tedkiklerini genişleterek varacağı ne
ticeye göre kararını verir.
Komisyon kararlarının mucib sebeblere dayanması şarttır.
Komisyonca mükellefin haksızlığına karar verilen hallerde
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itirazın münhasıran verginin tahsilini tehir maksadile yapıldığı
kanaati hâsıl olursa verginin aslına yüzde ona kadar zam yapıl
ması karar altına alınır. Bu fıkra hükmü bina ve arazi itiraz
larına şâmil değildir.
İtiraz komisyonu kararlan
YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — itiraz komisyonunca veri- .
len kararlar üç nüsha olarak tanzim ve iki nüshası işe aid dosya
ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî muhasebe müdür
lüğüne ve kazalarda mal müdürlüğüne veya hususî muhasebe
memurluğuna Istanbulda tahakkuk şubesi şefliklerine, teslim ta
rihi gösterilmek suretile, imza mukabilinde teslim olunur. Ba
kararların bir nüshası mükellefin dosyasına konularak diğer
nüshası ihbarname ile birlikte muterize tebliğ edilir. Üçüncü
nüshası komisyonda saklanır.
Kararların komisyonda kalan nüshası reis ve aza tarafından
imzalanır. Diğer nüshaları komisyonun resmî mührü ile mühür
lenerek reis tarafından imzalanır.
Katği olan komisyon kararlan
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki hallerde itiraz
komisyonu kararı katği olub temyiz edilemez:
1 - Giindelik gayri safi kazançları üzerinden vergiye tâbi mü
kellefler tarafından sınıf ve derecelerine ve mükelleflerle idare
tarafından gündelik gayri safi kazanç mikdarlarına karşı yapı
lan itirazlar,
2 - Bina ve arazi vergilerinde 25 lira ve daha aşağı mikdarlardaki gayrisafi irad veya kıymete karşı yapılan itirazlar,
3 - Muamele, istihlâk ve buğdayı koruma karşılığı vergile
rinde aslî mikdarı 100 ve hayvanlar vergisi hariç olmak üzere
diğer vergilerde 25 lirayı geçmeyen tarhiyata karşı yapılan iti
razlar.
19 ncu maddede yazılı müddet içinde temyiz edilmeyen itiraz
komisyonu kararları katğileşir. Şu kadar ki, taraflardan biri
müddeti içinde temyiz eylediği takdirde, diğer taraf müddeti
geçmiş olsa da, temyiz komisyonunca ilk defa karar verilinceye
kadar, temyiz talebinde bulunabilir.
Temyiz
OTUZUNCU MADDE — Temyiz tedkikatı evrak üzerinde
icra olunur. Temyiz komisyonunun salâhiyeti temyizen itiraz olu
nan noktalara maksur olub bidayeten itiraz komisyonuna dermeyan olunmayan iddialar temyiz komisyonuna dermeyan olu
namaz. Ancak tedkik sırasında temyiz arzuhalinde dermeyan
edilmemekle beraber 23 ncü maddede sayılan maddî hatalar
dan birine tesadüf edildiği takdirde bunlar hakkında da karar
verilebilir. Temyiz komisyonu aşağıda beyan olunan sebeb1 erden dolayı itiraz komisyonu kararını nakzeder:
A) Vazife ve salâhiyet dışında bir işe bakılmış olması,
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B) kanun ve nizamnameler hükümlerine aykırı karar veril
mesi,
C) İki taraftan birinin iddiasını isbat için serdettiği delillerin
kanunî sebebe müstenid olmıyarak kabul edilmemesi,
D) Usule müteallik hüküm ve kaidelere riayet edilmemiş bu
lunması.
İtiraz komisyonu kararının usule riayetsizlikten dolayı bozulabilmesi işbu noksan ve hatanın hükmü tağyir edecek derecede
bulunmasına bağlıdır.
Bina ve arazi vergilerinde tahmin olunan kıymete itiraz edil
miş ise temyiz komisyonu gerek mevcud vesikalardan gerek ma
hallinden sormak s ar etile elde edeceği malûmattan hâsıl olacak
kanaatlere göre tahmin edilen irad ^eya kıymetin hakikate uygun
bulunup bulunmadığını da araştırmağa salahiyetlidir.
OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Komisyona gelen evrak alâka
dar daireye verilir. Daire reisi işin ehemmiyetine göre evrakı,
azadan veya raportörlerden birine havale eder. Havale olunan
zat nihayet üç gün içinde iki tarafın iddia, müdafaa ve delillerini
ve temyizen tedkiki istenilen hükmün neden ibaret olduğunu ve
hükmün müstenid bulunduğu esbabı mucibeyi hulasaten beyan
ettikten sonra müdellel müialeasını havi imzası altında bir tak
rir tanzim ederek reise verir. Temyiz komisyonu yapacağı tedkik
neticesinde itiraz komisyonu kararının usul ve kanuna uygun ol
duğunu görürse kararı tasdik ve aksi halde nakzeder.
İtiraz komisyonları temyizin bozma kararına karşı ısrar edebi
lirler.
Temyiz komisyonu, kanuna ve usule uygun görmediği hal
lerde, resen nihaî karar da verebilir.
OTUZ İ K İ N C İ MADDE —- Temyiz komisyonu kararları üç
nüsha olarak tanzim ve bir nüshası komisyonda saklanarak iki
nüshası işe aid dosya ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî
muhasebe müdürlüğüne, kazalarda malmüdürlüğüne veya hususî
muhasebe memurluğuna ve İstanbulda tahakkuk şubesi şefliğine
gönderilir. Bu makamlar kararların birer nüshasını mükellefe
tebliğ ederler. Diğer nüshasını dairede saklarlar. Kararların
temyiz komisyonunda kalan nüshası daire reisile aza tarafından
imza olunur. Diğer nüshaları komisyonun resmî mührile mühür
lenir ve birinci reis veya ikinci reislerden biri tarafından imza
edilir.
Temyiz kararı, itiraz komisyonu kararının bozulmasını mutazammın bulunduğu takdirde bu kararın bir nüshası mükellefe
tebliğini müteakib dosyasile birlikte itiraz komisyonuna gönderi
lir. Taraflar nakız kararma karşı bir diyecekleri varsa, mükel
lefler tebliğ tarihinden ve idare namına itiraza salahiyetli olan
lar da kararların daireye vürudu tarihinden itibaren on gün için
de yazı ile itiraz komisyonuna bildirirler. Temyizin bozma ka
rarları üzerine itiraz komisyonunca bozma kararında gösttrilen
esaslar dairesinde tedkikat yapılarak karar verilir ve 28 nci mdde mucibince mükelleflere tebliğ edilmek üzere alâkadar daireye
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gönderilir. Bu kararlara karşı taraflar 19 ncu maddede yazılı
müddet içinde temyiz talebinde bulunabilirler. Temyiz edilme
yen kararlar katileşir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz komisyonu itiraz ko
misyonlarınca verilmiş olan kararların icrasını, temyiz istida
sında istenilmiş olmak şartile, tehire karar verebilir.
Temyizce icranın tehirine karar verilebilmesi için tehiri iste
nilen vergi ve varsa misil ve yüzde zamları mikdarmca teminat
gösterilmiş olması şarttır. Teminat, para, Hazine bono veya tah
vilâtı ve banka teminat mektubu olabilir. Tehiri icra talebi erinde
teminat olarak verilecek şeylerin evvel emirde mal sandı ğımı tes
lim edilerek makbuzunun temyiz arzuhaline bağlanması ieab eder.
Teminat makbuzu bağlı olmıyan tehiri icra talebleri reddoluaur.
Tehiri icra talebleri her işe tercihan karara bağalanır. Yukarıki şartlar dairesinde tehiri icra talebinde bulunan mükelleflere
bu kararı getirmek üzere yirmi gün mühlet verilir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun birinci mad
desinde yazılı vergilerde mükellefiyet, muafiyet, mükellefiyet
şekli, kanunda nisbeti gösterilmeyen iş ve teşebbüslerin nisbeti yazılı olanlara temsili muamelelerinden dolayı hâsıl ola
cak ihtilâflar hakkında itiraz ve temyiz komisyonlarına mü
racaat olunmadan evvel Devlet şûrasına gidilemez.
î tir az

komisyonları

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İtiraz komisyonları iki kı
sımdır. Biri münhasıran bina ve arazi vergilerine, diğeri bunlar
haricinde kalan ve bu kanunun birinci maddesinde yazılı bulu
nan vergilere aid itirazların tedkikile iştigal ederler. Bina ve ara
zi vergileri için îstanbulda ve Maliye vekâletinin lüzum göreceği
diğer vilâyet merkezlerinde ve bunlar haricindeki vergiler içn de
Ankara, İstanbul ve İzmr şehirlerinde ve Maliye vekâletinin lü
zum göreceği diğer vilâyet merkezlerinde muvazzaf itiraz komis
yonları teşkil olunur.
İtiraz komisyonları bir reis ve iki azadan terekküb eder.
Bu komisyonların reisleri, adliye, maliye, ticaret ve bina ve
arazi komisyonları için Adliye, Maliye ve Dahiliye vekâletlerince gösterilecek birer namzed arasından İcra Vekilleri Heyetince
intihab ve tayin olunur. Namzed gösterilecek kimselerin hukuk
veya Iktısad fakültelerinden veya Siyasal bilgiler okulundan ve
ya Ticaret mektebinin yüksek kısmından veyahud bu mekteblere
muadil ecnebi mekteblerindeıı mezun bulunmaları ve 3656 sayılı
kanun mucibince en az beşinci dereceyi ihraz etmiş olmaları şart
tır.
Komisyonların bir azası Ticaret odası ve diğeri Belediyece
kendi azaları arasından veya hariçten gösterilecek namzedler
meyanından Maliye vekâletince intihab ve tayin olunur. Ticaret
odası azasının yukarıda yazılı yüksek mekteblerin birinden mezun
bulunması şarttır.
Muvazzaf komisyonların reis ve azası ile raportörleri mual-
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limlik de dahil olduğu halde komisyondaki vazifelerinden başka
bir iş deruhde edemezler. Komisyon raportörleri Maliye vekâ
letince ve diğer memur ve müstahdemleri de komisyon reisi
niıı iıılıasile vilâyetçe tayin olunur.
Lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde muvazzaf itiraz komisyon
larının taaddüd ettirilmesine Maliye vekâleti salahiyetlidir.
Muvazzaf itiraz komisyonu kurulan vilâyet merkezleri hari
cinde kalan vilâyet ve kaza merkezlerinde itiraz komisyonu, ma
hallinin en büyük mülkiye memurunun reisliği altında, en büyük
Maliye memuru, bina ve arazi vergileir için en büyük hususî muha.vbe memuru ve Ticaret odasınca, bulunmayan yerlerde beledi
yece kendi azaları arasından veya hariçten seçilecek bir zatten
terci ;küb eder.
E n büyük mülkiye memurları ve bunların mazeretleri ha
linde tevkil edecekleri zatlar iş bulundukça, haftada en az üç
defa komisyonu toplamağa ve kendileri de komisyonda bizzat
bulunmağa mecburdur.
Vilâyet itiraz komisyonları bulundukları vilâyet merkez ka
zasına ve kaza komisyonları da bulundukları kazaya ve bu ma
hallere bağlı köylere aid vergi itirazlarını tedkike salahiyetli
olub bu yerler haricindeki kaza ve vilâyetlerde tarholunan ver
gileri teolkik edemezler. Ancak Maliye vekâleti, bir vilâyetin
kazalarına aid itiraz işlerinin tedkikatını muvakkaten veya daimî
şekilde vilâyet merkezlerinde kurulu olan komisyona tevdi edebi
lir, itiraz işleri, daimî şekilde vilâyet komisyonuna tevdi olu
nan kazalarda komisyon kurulmaz.
Temyiz

komisyonu

OTUZ ALTINCI MADDE — Temyiz komisyonunun merkezi
Ankaradır. Temyiz komisyonu bir birinci reisle iki daire reisi
ve dokuz azadan müteşekkil ve üç daireden mürekkebdir. Birin
ci reis ayni zamanda dairelerden birinin reisidir. Temyiz daire
lerinden birisi münhasıran bina ve arazi ve bina buhran vergilerile
iştigal eder. Bunlar haricinde kalan vergilere aid işlerin iki
daire arasında taksimi Maliye vekâletine aiddir.
Temyiz daireleri birer reis ve ikişer azadan terekküb eder.
Daireler haricinde kalan aza evrakın tedkik ve ihzarında yardım
etmek üzere birinci reis tarafından bir daireye memur edilir.
Temyiz komisyonu reis ve azaları Adliye, Maliye, Dahiliye ve
Ticaret vekâletlerince gösterilecek altışar namzed arasından İcra
Vekilleri Heyetince intihab ve tayin olunurlar. Münhal vuku
unda münhal adedinin iki misli namzed gösterilir.
Namzed gösterilecek kimselerin hukuk veya Iktısad fakülte
lerinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya Ticaret mektebi
nin yüksek kısmından ve yahud bu mekteblere muadil ecnebi
mekteblerinden mezun bulunmaları ve reis seçilmek için 3656
sayılı kanun mucibince en az üçüncü ve aza seçilmek için de en
&z beşinci dereceyi ihraz etmiş olmaları şarttır,
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Komisyon raportörleri doğrudan doğruya ve bunlardan mâada
memurlar birinci reisin inhası üzerine Maliye vekâletince tayin
olunur.
Temyiz komisyonu reis ve azaları ile raportörleri hariçte mu
allimlik de dahil olmak üzere başka hiç bir iş deruhde edemezler.
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Temyiz komisyonunun dahilî
mesaisini tanzim ve tevzi salâhiyeti birinci reise aiddir.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Temyiz komisyonu umumî
heyeti birinci reisin reisliği altında üç dairenin birleşmesile teşek
kül eder. Birinci reisin bulunmadığı zamanlarda umumî heyete
daire reislerinden en kıdemlisi reislik eder.
Umumî heyet aşağıda yazılı işleri tedkik ve karara rapteder:
1 - Birinci reisin umumî heyette müzakeresine lüzum göster
diği işler,
2 - Dairelerce yekdiğerine mübayin olarak verilen kararların
birleştirilmesi ve tenakuzun kaldırılması talebleri,
3 - Dairelerden biri tarafından bozulmuş olan karar üzerine
mahallî itiraz komisyonunca eski kararda israren karar veril
mesi halinde bu kararlar.
Umumî heyet tarafından verilen kararlara gerek temyiz
daireleri gerek itiraz komisyonları ittibaa mecburdur.
Müşterek

hükümler

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — İtiraz ve temyiz komisyon
ları, azasının tamamı ile içtima eder. Kararlar ekseriyetle verilir.
Temyiz umumî heyeti kararları azanın yarısından bir fazlasının
reyile verilir. Şu kadar ki karar nisabı yediden aşağı olamaz.
K I R K I N C I MADDE — İtiraz ve temyiz komisyonları ken
dilerine gelen işleri, en geç üç ay içinde karara bağlamağa
mecburdurlar.
K I R K B İ R İ N C İ MADDE — İtiraz ve temyiz komisyonları,
bu kanunda yazılı vergilerden maada mülga vergilere müteallik
itiraz ve temyiz tedkiklerini de hususî kanunlarında yazılı esas
hükümlere ve bu kanunda muayyen usûl ve merasime göre ifa
vo karar ittihaz ederler.
K I R K İ K İ N C İ MADDE — Mükellefler, komisyon kararı
kendilerine tebliğ edilmeden ve idare namına itiraza salahiyetli
olanlar da tevdi edilmeden evvel birinci arzuhallerine ilâveten
21 nci maddede yazılı usûl dairesinde itiraz ve temyiz komis
yonlarına mütemmim arzuhaller verebilirler. Bu arzuhallerin
de tedkikı mecburidir. Ancak arzuhaller komisyonlara karar
verildikten sonra vürud ettiği takdirde nazarı dikkate alınmaz.
^ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — İtiraz ve temyiz komisyonları
reis ve azaları, usul ve furuile ikinci dereceye kadar civar hısım
larına ve karı veya kocaya taallûk eden işlerin müzakeresinde
ve karara bağlanmasında bulunamazlar. Bu takdirde itiraz ko-

— 919 —

3692

13 - VII -1939

misyonlarında mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından seçi
lecek bir zat o işe aid müzakere ve kararda azalık eder. Temyiz
komisyonunda iş, birinci reis tarafından diğer dairelerden birine
tevdi olunur.
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Gayri muvazzaf itiraz ko
misyonlarının müntehab azası mazeretsiz biri biri ardınca üç
içtimaa gelmedikleri takdirde istifa etmiş sayılırlar. Muvaz
zaf itiraz komisyonlarile temyiz komisyonu reis ve azasından
mazeretsiz vazifeye gelmeyenlerin aylıklarından gelmedikleri
her gün için iki günlük kesilir. Bir sonede fasılalı olarak on
veya fasılasız olarak on beş gün kabule lâyık mazereti olmaksı
zın gelmeyenler vazifelerinden affolunur.
Muayyen çalışma zamanında gelmemek te devamsızlık sayılır.
Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya Maliye vekili tarafından
tatbik olunur.
K I R K BEŞİNCİ MADDE — Muvazzaf itiraz komisyon
larile temyiz komisyonunun reis ve azalarından mazeret dolayısile gelemiyecekleri anlaşılıı ve bu suretle heyet teşekkül edemez
se yerlerine Maliye vekâletinin tensib edeceği zat vekâlet eder.
K I R K A L T I N C I MADDE — Ticaret odalarile belediyeler,
muvazzaf komisyon kurulan yerlerde Maliye vekâletinin ve diğer
yerlerde mahallin en büyük mülki}Te âmirinin talebi üzerine iti
raz komisyonunda bulunacak azayı en geç on beş gün içinde intihab ederek bildirmeğe mecburdurlar. Bu azaların müddetleri
muvazzaf komisyonlarda daimî ve diğer komisyonlarda üç sene
olup hitamında yeniden seçilmeleri caizdir.
K I R K YEDİNCİ MADDE — Bina ve arazi vergileri için ku
rulacak muvazzaf itiraz komisvonları reis ve azasıJ e raportör ve
diğer müstahdemlerinin maaş ve ücretleri ve müntehab azanın hu
zur hakları ve komisyonların diğer masrafları, kuruldukları vilâ
yetin hususî idare bütçesinden ödenir. Bu komisyonların kadrola
rı kuruldukları vilâyet hususî idarelerinin barem cedvellerine
îera Tekilleri Heyetince ilâve olunur.
K I R K SEKİZİNCİ MADDE — 3656 sayılı kanuna bağlı
(1) numaralı cedvelde Maliye vekâletine aid kadroların temyiz
ve itiraz komisyonları başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir:
D

Acled

Maaş

Memuriyet unvanı

Temyiz
2
3

1
2

4
5

3
6

125
100

Temyiz
Temyiz
kii)
90 Temyiz
80 Temyiz

komisyonu

komisyonu reisi (İhtisas mevkii)
komisyonu daire reisi (İhtisas mev
komisyonu azası (İhtisas mevkii)
komisyonu azası (İhtisas mevkii)
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T)

6
7
8
9
10
11
12

Adcd

6
8
12
3
3
4
5

Maaş

Memuriyet unvanı

70 Temyiz komisvomı raportörü
60
>/
>>
»
50
»
»
»
40 Kalem şefi
35 Birinci miimevviz
30 ikinci
»
25 Memur
Muvazzaf itiraz

4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
9
24
14
18
7
12
18
12
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90
80
70
60
50
40
35
30
25

komisyonları

İtiraz komisyonu reisi (ihtisas mevkii)
itiraz komisyonu reisi (ihtisas mevkii)
İtiraz komisyonu azası (İhtisas mevkii)
itiraz komisyonu raportörü
»
»
»
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
ikinci
»
Kâtib

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunla hususî mu
hasebe müdür ve memurlarına mevdu vazife ve salâhiyetler bi
na ve arazi vergilerine münhasırdır.
E L L l N C l MADDE — Bu kanunun birinci maddesinde ya
zılı vergilere aid kanunlarla diğer kanunların bu kanuna mu
halif hükümleri kaldırılmıştır.
MUVAKKAT B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunun meriyete
girdiği tarihte evvelki hükümlere göre teşekkül etmiş olan
itiraz ve temyiz komisyonlarının vazife ve salâhiyetleri yeni
komisyon kuruluncaya kadar devam eder.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Halen me\cud term iz
ve muvazzaf itiraz komisyonları reis ve azalarından bu ka
nunda yazılı tahsil şartlarını haiz bulunanlar yeni komisyon
lara 3656 sayılı kanun mucibince girebilecekleri derecelerle ta
yin oluuabilirler. Bunlardan ücretle müstahdem bulunanların
mezkûr kanunun muvakkat 10 ncu maddesile kabul edilen mükteseb hakları mahfuzdur.
M U V A K K A T ÜÇÜNCÜ MADDE — Bina vergisi istinaf
komisyonlarında mevcud olub henüz karara bağlanmamış olan
itiraz evrakı, bu kanan mucibince teşkil olunacak bina ve arazı
itiraz komisyonlarına devrolunur.
MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte beşinci maddede yazılı hükmü yerine getirmek
mecburiyetinde olanlara mezkûr tarihten itibaren 1 aylık müd
det verilmiştir. Bu gibiler hakkında beşinci maddenin son fık
rası hükmü, bu müddetin bitmesinden sonra tatbik olunur.
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ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
ELLÎ ÎKÎNCl MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
10 temmuz 1939
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