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Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 7/II/1939 - Sayı : 4126)
No.
3585

Kabul tarihi
26 -1 -1939

BİRİNCİ MADDE — 2 7 - V I - 1 9 3 1 tarih ve 1833 sayılı arazi vergisi kanu
nunun 5 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamının veya muay
yen bir mmtakasının mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangın, muzır haşarat veya
bulaşıcı hastalıklar gibi sair fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derece
sinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü idarî tahkikatla sabit olanların
o seneye aid vergileri vilâyet umumî meclisi kararile ve bu meclis münakid ol
madığı zamanlarda daimî encümenler kararile kısmen veya tamamen terkin edi
lir. İcar edilmiş veya mahsulâtı sigortalanmış araziye aid vergiler için terkin
muamelesi tatbik olunmaz.
İKİNCİ MADDE — Ayni kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Arazi vergisi iki taksitte alınır. Taksit zamanları her mahallin zirarî ve iktisadî
vaziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin mütaleası alınarak valilerce tayin olu
nur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayni kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
On ikinci madde mucibince tadilen tesbit olunan kıymetler, tadil taleblerinin
müsadif olduğu seneyi takib eden malî seneden muteberdir. Tadil muameleleri,
tadil taleblerinin vukubulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bulun ursa mukayyed kıymetler üzerinden verginin istifasına devam olunur. Bu takdirde vergi ta
dilen tesbit olunacak kıymetlere göre (fazla alınmışsa farkı tahakkuk eden borca
mahsub ve borç yoksa sahibine red ve noksan alınmışsa noksan farkı ayrıca tah
sil) olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayni kanunun 17 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
Tadilât talebleri salâhiyettar mercilerin mezuniyetine iktiran eylediği takdirde
aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir için mevzu kaidelere tevfi
kan tedkik olunur. Ancak ferdî tadilât taleblerinin tedkiki salâhiyttar mercilerin
mezuniyeti kaydına tâbi değildir.
Bu komisyonlar belediye hududu içinde bulunan arazi için, mahallin en büyük
idare reisinin; Maliye veya tahakkuk memurluğu vazifesini yapmayan hususî ida
re memurları arasından seçeceği bir memurun reisliğinde belediye meclisince biri
kendi azası arasından, diğeri tadilât yapılacak şehir veya kasaba halkından ve be
lediyede vazifesi olmayanlar arasından seçilecek birer zattan terekküb eder.
Komisyonun belediye meclisince seçilecek azası İstanbulda umumî meclis, mün
akid değilse daimî encümen tarafından intihab olunur.
Köylerde bulunan arazi için tadilât komisyonu köyün tâbi bulunduğu kaza
kaymakamı ve doğrudan doğruya vilâyete merbut köylerde vali tarafından ikinci
fıkradaki şartlar dairesinde seçilecek varidat memurunun reisliği altında köy ihti-
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yar meclisi tarafından o köy halkından seçilecek bir zat ile köy muhtarından te
şekkül eder.
Icab eden yerlerde müteaddid komisyonlar teşkil olunur.
BEŞİNCİ MADDE — Ayni kanunun 11 ve 12 nci maddelerile Maliye vekâle
tine verilmiş olan salâhiyetler Dahiliye vekâletince ve idare heyetlerine verilmiş
olan vazifeler vilâyet umumî meclisince ve bu meclisler münakid olmadığı zaman
larda daimî encümenlerce ve malmemuru ve varidat tahakkuk memurlarına veril
miş olan vazife ve salâhiyetler de hususî idare varidat memurları tarafından isti
mal olunur.
ALTINCI MADDE —Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye vekilleri me
murdur.
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