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ek k a n u n 

Kanun No : 2870 Kabul tarihi: 23/12/1935 

Madde 1 — 14 haziran 1326 tarihli mülga müsakkafat ve 
4 temmuz 1931 tarih ve 1837 numaralı Bina Vergisi Kanun
larına göre 1340 — 1932 malî yılları içinde umumî tah
ririne başlanmış olan şehir, kasaba ve köylerdeki binaların 
(bulundukları cüzütamlardaki tahrir ve itiraz işleri bitmiş olsun 
olmasın) kat'ileşmiş iradlarından yüzde yirmi beşi indirilir. Şu 
kadar ki, yukarıda yazılı senelerde tahririne başlanmış olan 
binalardan iradlarının tahmininde 1933 veya 1934 veyahut 
1935 seneleri rayiçlerinin nazarı itibara alındığı bidayet veya 
istinaf veyahut temyiz kararlarında tasrih edilenler ve kesbi 
kat'iyet ettikten sonra iradlarında tadilât yapılmış olanlar bu 
tenzilden istifade edemezler. 

Yukarıda yazılı esaslara göre tesbit edilecek iraddan 1837 
numaralı kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre ayrıca yüzde 
yirmi indirildikten sonra kalan miktar bina vergisine matrah 
ittihaz olunur. 

Madde 2 — 1930, 1931 ve 1932 malî yılları içinde tahri
rine başlanmış olupta bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte 
kat'ileşmemiş bina iradlarının tahmininde 1935 malî yılı rayici 
nazarı itibara alınır. 

Madde 3 — 1933 malî yılından itibaren başlıyan veya 
bundan sonra başlıyacak olan umumî tahrirlerde veya bu tah
rirlere kanun yollarile yapılacak itirazların tetkikinde binaların 
bulunduğu cüzütamın tahririne başlandığı malî yıldaki rayiç 
nazarı itibara alınarak irad takdir, olunur. 

Madde 4 — Umumî tahrir neticesinin tatbikına başlandığı 
tarihten itibaren üç sene müddet geçmemiş olsa bile işbu ka
nunun birinci maddesinin şümulü dairesine girmiyen binaların 
kat'ileşmiş olan iradları hakkında bu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten itibaren bir sene zarfında sahihleri münferid tadil tale
binde bulunabilirler. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun tenzilâta aid hükümleri: 
A - Bina vergisile buna munzam iktisadî buhran vergisi, 

bina iradına göre alınmakta olan sair vergi ve resimlerle Evkafa 
aid icarei müeccele ve mukataalar için 1 haziran 1935 tarihinden; 

B - Veraset ve intikal vergisile tapu harçları için bu kanu
nun neşri tarihinden; 

C - Bina iradlarına iştinad eden kazanç vergisile buna 
munzam iktisadî buhran vergisi için 1 haziran 1936 tarihinden 
(1936 kazanç vergileri dahi tenzilâtlı iradlara göre tarholunur.) 
itibaren tatbik olunur. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun neşrinden önce öden
miş olan 1935 senesi vergilerinden bu kanun hükmünce 
tenzili lâzımgelen miktarlar sahihlerine red ve iade ve bu suretle 
reddolunacak vergilerin belediyelere ve vilâyet hususî idarelerine 
aid hisseleri dahi bu idarelerin maliyedeki hesabı carilerinden 
Hazinece alâkadarlara nakden tesviye olunacağı gibi kezalik 
1935 senesine aid olarak tahsil edilmiş olan evkafa aid icarei mü
eccele ve mukataalar ile belediye tanzifat ve tenvirat resimle
rinden bu suretle fazla alınmış olan miktarlar dahi alâkalı ida
relerce mükelleflere nakden geri verilir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

26/12/1935 

1837 numaralı kanun 1848 sayılı Resmî Gazetede ve 14 haziran 1326 
tarihli Müsakkafat Vergisi Kanunu 591 - 593 numaralı Takvimi Vekayidedir. 

A r a z i ve B i n a V e r g i l e r ı l e b i n a l a r d a n a l ı n a n 
İ k t i s a d i B u h r a n V e r g i s i n i n V i l â y e t H u s u s î 

İ d a r e l e r i n e d e v r i h a k k ı n d a k a n u n 

Kanun No : 2871 Kabul tarihi: 23/12/1935 

Madde 1 — 1833 numaralı Arazi ve 1837 numaralı Bina 
Vergisi Kanunları ile 1890 numaralı ve 30/10/1931 tarihli İkti
sadî Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 1996 numaralı ve 



Sayıfa: 5880 (Resmî Gazete) 30 KÂNUNUEVVEL 1935 

29/5/1932 tarihli kanun ve ekleri mucibince tarh ve tahsil edil
mekte bulunan vergiler, bekayasile birlikte, Vilâyet Hususî 
İdarelerine terk olunmuştur. 

Madde 2 — Arazi ile binaların tahriri ve bunların kıymet 
ve iradlarının tadili ile birinci maddede yazılı vergilerin tarh, 
tahakkuk ve tahsil muameleleri bu vergilere aid kanunlarla 
eklerinin hükümleri dairesinde Vilâyet Hususî İdareleri tarafın
dan yapılır. 

Madde 3 — Binalarla arazinin tahrir ve tadil işlerine ve bi
rinci maddede yazılı vergilerin tahakkuk ve tahsiline aid kanun 
ve nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar etmek ve 
tatbikattaki ihtilâf ve tereddüdler üzerine vaki olacak suallere 
cevab vermek ve bu işleri teftiş ve murakabe eylemek vazife 
ve salâhiyeti Maliye Vekâletine aiddir. 

Madde 4 — 1454 numaralı kanun mucibince Arazi Vergisi 
tahsilatından ayrılacak Ziraat Bankası iane hissesi ile Bina 
Vergisi tahsilatından ayrılacak belediye ve 2459 numaralı kanu
nun altıncı maddesine göre Bina ve Arazi vergilerinden ayrıl
ması icab eden tayyare hisseleri Vilâyet Hususî İdarelerince 
mezkûr kanunlarda yazılı nisbetler dairesinde tefrik edilerek 
aid olduğu idarelere verilir. Bu hisselerin, her ay vukubulan tahsi
latı ertesi ayın onuna kadar aid olduğu idarelere yatırmıyan hu
susî idarelerin müdür veya memurları hakkında takibat yapılmakla 
beraber geçen günler için kendilerinden alâkadar daire hesa
bına % 9 faiz alınır. 

Madde 5 — 1454 numaralı kanun mucibince Kazanç ve 
Hayvanlar Vergilerile bekayası tahsilatından vilâyet ve maarif 
için ayrılmakta bulunan hisseler bu kanunun mer'iyeti tarihinden 
sonra tefrik edilmez. Ancak mezkûr kanunda yazılı nisbet dai
resinde ayrılacak belediye hissesi, eskiden olduğu gibi, hazinece 
mahallî belediyelere verilir. 

Madde 6 — Birinci maddede yazılı kanunlar mucibince 
tahakkuk ettirilecek vergiler ve vilâyet hususî idarelerince alın
makta olan diğer vergi ve resimler ile bunların bekayasının 
tahsilinde hususî idarelerce, tahsili emval kanunu ve ekleri 
tatbik edilir. 

Bu vergi ve resimlerin tahsilinde, tahsilat komisyonu va
zifesi, vilâyetlerde hususî muhasebe müdürünün ve kazalarda 
hususî muhasebe memurunun reisliği altında belediye azasından 
bir zat ile hususî muhasebe tahsil memuru veya müfettişinden 
müteşekkil üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. 

Madde 7 — Tahrir ve tadil masrafları ve devredilen ver
gilerin tahakkuk ve tahsiline aid maaş ve masraflar 1934 büt
çesindeki tahsisata göre ve bir detaya mahsus olmak üzere 
hesablanarak Hazinece her sene hususî idarelere verilir. 

Bu tahsisat vilâyetlerin ihtiyacına göre Dahiliye Vekâ
letince tevzi olunur. 

Madde 8 — devredilen vergilerin 1934 malî yılı tahsilatın
dan 4 üncü maddede yazılı hisselerin tefrikinden sonra kalan 
kısmının İktisadî Buhran Vergisile beraber hazineye aid miktarile 
Kazanç ve Hayvanlar Vergisinin mezkûr sene tahsilatından 
vilâyet ve maarif hisseleri miktarı tesbit olunarak aradaki fark, 
hazine lehine ise her sene hazine tarafından ayrıca hususî ida
relere ve hususî idareler lehine ise kezalik hususî idarelerce 
Maliye Vekâletine verilir. 

Madde 9 — Maliye Vekâleti bütçesinde 7 ve 8 inci mad
deler mucibince hususî idarelere verilecek tahsisat için hususî 
bir fasıl açılarak bu fasla her sene mezkûr 7 ve 8 inci madde
lere göre tesbit edilecek para miktarında tahsisat konulur. 

Her vilâyetin 8 inci madde mucibince tesbit edilecek ala
cağı ve 7 nci maddeye göre hesab edilecek maaş ve masraf 
karşılığı bu tahsisattan tediye olunur. Şu kadar ki 8 inci mad
de hükmünce borçlu çıkan vilâyetlerin borçları 7 nci madde 
mucibince hesab edilecek alacaklarından mahsub edilir. 

Madde 10 — Bina ve Arazi Vergileri tahsilatından 4 üncü 
madde mucibince lâzımgelen tenzilât yapıldıktan sonra kalan 
kısmın % 25 i vilâyet ve %75 i maarif hissesi sayılır. 

Madde 11 — 1454 numaralı kanunun mer'iyetinden 1833 
numaralı kanunun mer'iyeti tarihine kadar 1454 numaralı kanu
nun 6 nci maddesi hükmüne göre avlu ve bahçe fazlalarile 
iradsız arsalara binde altmış beş nisbetinde tahakkuk 
ettirilmiş olan vergilerden henüz tahsil edilmemiş olanların 
binde ondan fazlası terkin olunur. Bu kanunun neşri tarihine 
kadar tahsil edilenler geri verilmez. 

Madde 12 — Belediyelerin, Bina Vergisindeki hisselerini 
karşılık göstermek suretile Hazineden veya Hazinenin kefalet 
veya taahhüdü ile diğer müesseselerden yaptıkları istikrazların 
tamamen ifasına kadar alâkadar hususî idareler; bu hisseleri 
belediye hesabı carisine kaydedilmek üzere 4 üncü madde hü
kümleri dairesinde mahallî malsandıklarına yatırırlar. 

Madde 13 — Hususî idareler, Bina, Arazi, Hayvan ve Ka
zanç Vergilerindeki hisselerini karşılık göstermek suretile Hazi
neden veya Hazinenin kefalet veya taahhüdü ile diğer müesse
selerden yaptıkları istikrazların hulul eden taksitlerini bu ka
nunla devrolunan vergi, tahsilâtile vadelerinde karşılamağa 
mecburdurlar. Her hangi bir taksitin vaktinde ödenmemesi ha
linde 4 üncü madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 14 — Bu kanun hükmüne tevfikan vilâyet kadro
larına nakledilecek maliye memurlarının halen mükteseb bulun
dukları ve atiyen iktisab edecekleri tekaüd hak'arı mahfuz 
olup bunların şahıslarına aid tekaüd ve yetim maaşı tahsisi 
muameleleri Maliye Vekâletince yapılır ve tekaüd tahsisatları 
Hazinece tediye edilir. 

Madde 15 — Birinci madde mucibince devrolunan vergilere 
aid kayıdların ve bekaya hesablarının vilâyet Hususî İdarelerine 
devri sureti ve devir neticesi olarak Hususî İdareler için tahak
kuk edecek matbu evrak ve mefruşat ihtiyacını te'min ciheti ve 
Hazinenin bu hesab kayıdlarından diğer vergi matrahları bakı
mından istifadesi şekli bir nizamname ile tayin olunur. 

Madde 16 — 1454, 1833, 1837 ve 1996 numaralı kanunlar 
ile tadillerinin ve eklerinin bu kanuna muhalif olan hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Vilâyet ve kazalar teşkilâtında Arazi 
ve Bina Vergilerine aid tahrir, tadil ve bu vergilerin tahakkuk 
ve tahsil işleri ile iştigal eden ve tahsisatları 7 nci madde 
mucibince temin edilecek olan memur ve müstahdemler, maaş 
ve ücretlerile vilâyet ve kazaların hususî idareleri teşkilâtına 
naklolunurlar. 

Bu memurların tefrik ve devri işleri maliye ve hususî idare 
muamelelerinin intizamını bozmıyacak şekilde olmak üzere 
vali, defterdar ve hususî idare müdürlerinden mürekkeb bir 
komisyon tarafından yapılır. 

Madde 17 — Bu kanunun 11 inci maddesi neşri tarihinden 
ve diğer maddeleri 1 haziran 1936 tarihinden muteberdir. 

Madde 18 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

26/12/1935 

1454 numaralı kanun 1199 
1833 „ 1841 
1837 „ 1848 
1890 „ 1964 
1996 „ 2112 
2459 „ 2714 sayılı Resmî Gazetelerde ve Tahsili Emval 

Kanunu 213 sayılı Takvimi Vekayidedir. 
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