—m—
Emvali gayrimenkule tadilât komisyonlarının sureti teşkili hakkında kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/VI/1926
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B İ R İ N C İ MADDE — Emvali gayri menkul eye ait mükellefiyet matrahlarmdaki harekâtın vergi kuyudunda istilzam ettiği tadilâtı ifa ile mükellef komisyon
lar, vilâyet ve kaza merkezlerinde varidat kâtibinin riyaseti tahtında, biri idare
heyeti, diğeri cemyeti umumiye veya mecalisi belediye tarafından hariçten inti
hap olunacak iki azadan mürekkeptir.
Tahakkuk şuabatı mevcut olan mahallerde tadilât komisyonlarına tahakkuk
memuru riyaset eder.
Köylere ait emvali gayrimenkule vergilerinin tadilâtı, tahakkuk memuru mua
vini veya varidat kâtibinin riyaseti tahtında olmak üzere köy ihtiyar meclisi meyunmdan müntehap bir azadan mürekkep komiyon marifetile icra olunur.
İ K İ N C İ MADDE — Tadilât komisyonlarının mukarreratma vukubulacak
itirazatı istinafen tetkik ile mükellef komisyonlar, vilâyet, ve kaza merkezlerinde
mal memurunun riyaseti tahtında olmak üzere ikisi idare heyetince hariçten ve
ikisi cemiyeti umumiyei belediye veya belediye meclisi azası meyamndan ve mez
kûr heyat ve mecali s tarafından müntehap dört azadan terekküp eder.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tadil ve istinaf komisyonlarının cemiyeti umumiye
veya mecalisi belediyeden müntehap azası her senei maliye iptidasında yeniden in
tihap olunur- Ayni azarım ertesi sene intihabı caizdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Arazinin tahriri umumisi ile mükellef komisyon
lar, Maliye vekâletince tayin kılman bir reis ve bir aza ile meclisi idare heyetince
hariçten ve belediye heyetince azası meyanından intihap kılınan birer azadan mü
rekkeptir.
B E Ş İ N C İ MADDE — 14 haziran 1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunu ile
15 eylül 1326 tarihli tahriri müsakkafat, 2 nisan 1329 tarihli ana defteri, 1302 ta
rihli emlâk vergisi, nizamnameleri ile mevadı muaddel el erin de mezkûr bulunan iti
raz müddetleri, tarihi tebliğden itibaren on beş güne tenzil olunmuştur. Ahkâmı
mezkûrenin tayin ettikleri usul dairesinde on beş gün zarfında itiraz olunma
yan mukarrer at iktisabı katiyet eder.
ALTINCI MADDE — istinaf komisyonlarına ahkâmı mahsusa mucibince vu
kubulacak itirazatm temyizen mahalli tetkiki, 14 haziran 1326 tarihli müsakka
fat vergisi kanununun yirmi ikinci maddesi mucibince, Maliye vekâletinde mü
teşekkil merkez komisvonudur. Merkze komisyonunca
müttehaz
mukarrerat
bizatihi lâzimülicradır. Ancak hilafı nizam vâki olan tahminat hakkındaki mu
karrerat fesholunabilir.
YEDİNCİ MADDE — Tahrir ve tadil ve istinaf komisyonları için idare
heyeti ve cemiyeti umumiye veya meclisi belediyeden müntehap azadan her hangi
biri içtimaa devam etmez veya intihabında teahhurat vâki olursa ekseriyetle içti
maa devam ve ittihazı mukarrerat ederler. Köy ihtiyar meclisine aza intihap
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olunmaz veya müntehap aza içtimaa gelmezse reis, köy halkından birini onun ye
rine ikame ederek tadilâtı ifa eyler.
S E K Î Z l N C l MADDE — 1302 tarihli emlâk vergisi nizamname sile 1326 ta
rihli müsakkafat kanununun ve 1326 tarihli tahriri umumî ve 1329 tarihli ana def
teri nizamnamelerinin işbu mevada mugayir ahkâmı mülgadır.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
ONUNCU MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye vekilleri me
murdur.
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