S. Sayısı: 138 ve 139 a ek
Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi hak*
kinde Kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili ismail Sabuncu'nun,
Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporları
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Yüksek Başkanlığa
5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30
ncu maddesinin değiştirilmesine dair Giresun
Milletvekili İsmail Sabuncu tarafından verilip,
geçen 25 .1.1950 Birleşimi Gündeminde bulunan
Kanun teklifi, ayni gündemde olan ve ayni ka
nunun 2 | nci maddesini değiştiren Kanun tasarı
sı ile birleştirilerek bir kanun halinde tedvini
Yüksek Kamutayca tensip edilmiş ve bu suretle
22 nci nnj&dde müzakere ve kabul olunduktan son
ra 30 ncju maddenin gördüğümüz lüzum üzerine
vâki talebimiz veçhile Komisyonumuza tevdiine
karar teirilmişti.
İçişleri Bakanı Sayın Emin Erişilgil'in hu
zuru ile yeniden bu madde tetkik olundu.
Belediye sınırları içinde satılan ve şimdiye
kadar yalnız belediyeler için bir gelir kaynağı
olan a^ar yakıtlardan alınacak İstihlâk Resminin
hem kaçırılmasını önlemek ve hem de belediye sı
nırları dışındaki satışlardan da bu resmin alın
masını ijnkân dâhiline almak ve bu satışlar hangi
köy sınıjrı içinde yapılmış ise bunlardan o köy
için b:r|; resim tahsil eylemek yetkisini vermek
ve tatbikatta ihtilâf konusu olan transt muamelesini mllnalandırmak gibi şümullü maksatları is
tihdaf eden ve bilhassa Köy Kanununu da ilgi

lendirmesi itibariyle ayrıca bir önemi olduğu an
laşılan bu kanun teklifinin Hükümetçe esaslı bir
inceleme yapıldıktan sonra komisyonda konuşul
ması ve o zamana kadar müzakeresinin tehir edil
mesi Sayın İçişleri Bakanı tarafından talep olun
muş ve yerinde görülen bu istek Komisyonumuz
ca kabul olunmuştur. Bu vaziyet karşısında, Bü
yük Meclisçe birleştirilerek müzakeresi yapılmış
bulunan 22 nci maddenkude gecikmesi Komisyo
numuzca doğru görülmemiş ve esasen Hükümet
tarafından teklif olunan bu değişikliğin ayrı bir
kanunla yapılması yerinde mütalâa edilmiştir.
Yüce Kamutayın Yüksek tasvibine arzolunur.
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