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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 1935 se-
ivsi biitge kanununun besinci maddesile verilen para-
nin cogaltilinasma dair kanun layihasile, 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 25 nci madde-
sinin tefsirine mahal olmadigma dair mazbata miiza-
kere ve kabul ohindu, 

Zonguldak saylavi Celal Sahir Erozanla, 

Tezkereler 
1 —• Denizyollari ve Akay isletmelerile fabrika ve 

havuzlar idaresine aid binalardan vergi almip alinma-
yacagimn tefsirine dair Basvekalet tezkeresi (3/186) 
(fktisad, Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

.1. — • Bilyilk Millet Med hi, liiyaseti Cilmhur 
ve Divam muhasebat 1934 yih son hesaMari 
hakkmda Meclis heseiblarinrn tetkiki encunieni 
metzbatasi (5/23) [I] 

BALKAN — Bu mazbata tevzi edilmistir. 
Nizamnamenin 63 ncii maddesi mucibince tevzi 
edilen bu mazbatalar, ittila hasil olduktan son-
ra muhasebei umumiye kanununun 127 nci mad
desi hiikmiine gore Hazine hesabi katisine der-
cedilmek iizere Maliye vekaletine gonderilir. 
Yapilacak hesabi katiler de tasdik edilmek iize
re tekrar Meclise gonderilir. Binaenaleyh, it
tila hasil olmustur. Yapilacak bir sey yoktur. 

2 — Ifudud re sahiller sihhat umum mil-
durUigil 1932 yih sou hesabina aid muteibakat 
bei/emnamesinin sunulduguna dair Divam mu
hasebat riyaseti tezkeresile Hudud ve sahiller 
sihhat umum nuidurlilgu 1932 yih son hesabi 
hakkmda. kanun layilieisi ve Divam mnhasebeil 
rneumeivi mazbatasi (3/162, 1/67) [2 | 

P | 69 sayih basmayazi zaptvn sonundadir. 
[2] 73 sayili basmayazi zaptin sonundadir. 

Erzurum saylavt Necib Asim Yaziksizin bldiikleri 
teblig edildikten ve oliilerin hatirasini taziz i<;in bir 
dakika susulduktan soma pazartesi gihui toplanil-
mak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Kfitib 
Refet Canitez (>ruh Balikesir 

Ali Zirh Sabiha Gokciil 

Mazbatalar 
2 — 1931 yih Hazine genel hesabma aid mutabakat 

beyannamesinin sunulduguna dair Divam muhasebat 
riyaseti tezkeresile 1931 yih Hazine son hesabi hakkin-
da kanun layihasi ve Divam muhasebat enciimeni 
mazbatasi (3/120, 1/288) (Ruznameye) 

BALKAN" — Layiha tevzi edilmistir Heyeti 
umumiyesi hakkmda bir miitalea var mi? Mad-
delere gegilmesini reye arzediyorum. Madde-
lere gecilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere gegilmesi kabul edilmistir. 

Hudud ve sahiller sihhat genel direktbrliigii-
niin 1932 mali yili hesabi kati kanunu 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat ge
nel direktorlug-uniin 1932 mali yili masarifi bi-
tisik (A) cetvelinde gosterildigi iizere 988 563 
lira 64 kurustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Adi gecen direktorliigiin ayni 
yil geliri bitisik (B) cetvelinde gosterildigi iize
re 935 792 lira 52 kurustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1932 mali yili 

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 

B l R l N C l C E L S E 
Agilma saati : 15 

BASKAN — Tevfik Fikret Silav 

KATlBLER : Nasid Ulug (Kutahya), Sabiha Gokc,iil (Balikesir). 

BALKAN — Gelse aQilmistrr. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

30 — 
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iginde sarfedilmeyen ve bitisik (A) cetvelinde 
ayn bir siitunda gbsterilen 212 707 lira 36 ku-
rus iptal olunmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Sihhat ve 
igtimai muavenet vekili memurdur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir, 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

3 — Ilarjvanlar veryisi kanunu Idyikasi vc 
Ziraat, Maliije iw Biitec cncilmenlvn mazbata-
lan (1/311) [1] 

BASKAN — Layiha tevzi edilmistir. He
yeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere gegiimesi kabul edilmistir. 

Hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti hududu 
iginde bulunan koyun, kilkegi, tiftik kegi, sigir, 
manda, at (idis, aygrr, kisrak), katir deve, esek 
ve domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabi-
dirler. 

Vergi mukellefiyeti her yil kayid miiddeti-
nin girmesile ertesi mail yil igin baslar. 

Mali yil girdikten sonra ecnebi memleketler-
den Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlar dan o yil 
igin vergi almmaz. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Muafiyetler 

MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver-
giden muaftir: 

A - Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-
nin yapildigi mali yil iginde dogan davarlar 
(Koyun, kilkegi, merinos koyunu, tiftik kegi) 
ve domuzlar, 

B - Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-
na baslandigi tarihte heniiz iki yasmi bitirme-
mis sigir, manda ve develerle heniiz iig yasmi 
bitirmemis at ( idis, aygrr, kisrak ) katir ve 
esekler,, 

C - Hiikumetce tayin olunacak serait daire-

[1] 72 say ill basmauazi zaphn sonundadir. 

sinde memleket dahil ve haricinden tedarik edi-
lip damizlik olduklan resmi vesikalarla teyit 
oiunan aygrr, boga, teke, kog ve esek aygrrlar, 

D - NaKliyatta kullanilmalan itibarile sahip-
leri kazang vergisine tabi tutulan hayvanlar, 

E - Devlete aid hayvanlarla kanunen binek 
hakki olan zabitlerin ve efradm ve kanunlari 
mucibince umumi miilhak ve hususi biitgelerden 
hayvan yem bedeli alan memur ve miistahdem-
lerin binek hayvanlari, 

F - Hususi kanunlari mucibince vergiden mu-
af tutulmus olan hayvanlar, 

G - Bulasik hastalik yiiziinden siiriisunde 
telefat bas gosteren hayvan sahibleri kayid 
miiddeti iginde keyfiyeti haber verir ve Hiiku-
met baytari tarafmdan bulasici hastalik belli 
olarak o miiddet iginde kordon konulmak sar-
tile bu hastaliktan oldiigu mezkur baytar ta
rafmdan raporla belli edilen hayvanlar. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir, 

Verginin mukellefi 

MADDE 3 — Hayvanlar vergisini hayvan 
sahibleri verir. Hayvan kimin elinde bulunursa 
sahibi hukmundedir. 

BA§KAN — Maddeyi Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Kayid isleri 

MADDE 4 — Her yil martm on besinde va-
liler, kaymakamlar, nahiye mudurleri, kby ihti-
yar meclislerine kayid zamanmm yaklastigmi 
hayvanlarm kayid ve tesbiti igin kayid defter 
ve ilmuhaberlerini almamis iseler gelib almala-
rmi ve kayid ve tesbit muamelesini usulii da-
iresinde ve muntazam surette zamani gegmeden 
yapmalarmi ve okur yazarlan bulunmayan koy 
meclislerine okur yazar kimselerin yardimlarmi 
temin zimninda alacaklan tedbirleri yazi ile ve
ya sifahen bildirmek vazifesile miikelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar liizum gbriilen koy-
lerde kayid muamelesini yapmak iizere vilayet 

ve kazanm maasli veya ucretli memurlarmdan 
miinasib goreceklerini koy ihtiyar meclislerine 
yardim igin gbnderebilirler. Bu memurlara ka-
nuni harcrrahlan verilir. 

REFIK §EVKET INCE (Manisa) — Memur
lara kanuni harcirah verilir diyor. Bu hayvan 
yazmaya memur olanlara harcirah nasil verile-
cektir ve bunun kilometresi nasil hesab oluna-
caktrr? 

Bt?TQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Harcirah kanununda bu hususta hukumler mev-
cuddur. Yani Aksam dbnulmiyecek derecede 
uzak olan kbylere gikanlara, kanunun tesbit et-
tigi nisbetler dairesinde maaslarmm % 4 iine 
kadar ve bir buguk lirayi gegmemek sartile yev-
miye verilir. Istimal ettikleri vesaiti nakliye 
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iicreti bundan harigtir. Muntazam vesaiti nak-
liyesi olan yerlerde sarfettikleri navlun iicre-
tide verilir. 

Hulasa yol masraflarmdan baska kendileri-
ne bir buguk lira azami yevmiye verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Hayvanlar, 6 nci maddede 
yazili kayid miiddeti iginde hangi mahalle veya 
kbyde bulunursa o mahalle veya koyde kayde-
dilir. Gegici hayvanlar, kayid miiddeti iginde 
bulunduklan yere. en yakm mahallerden birin-
de gegici olduklan ve nereden geldikleri isaret 
edilmek sartile kaydettirilir. Bu hayvanlarm 
sahipleri alacaklari kayid ilmiihaberlerile ilk 
ugrayacaklan kaza varidat dairesine miiraca-
atle vergilerini taksite tabi olmaksizm bderler 
veya teminata baglarlar. Odeme veya teminat 
mukabilinde alacaklari nakil tezkeresile hay-
vanlanni sevkederler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince vergi 
almacak hayvanlar igin her mali yildan evvel 
gelen nisan ayinin birinci giiniinden on besin-
ci giinii aksamman kadar sahiplerinin beyanla-
n kaydedilir. Hayvan sahipleri bu muddetler 
iginde sehir ve kasabalarda belediyelere ve 
koylerde ihtiyar meclislerine miiracaatle hay-
vanlarmm nevi ve adedini, erkek veya disi ol-
duklarmi beyan ederek belediyelerde veya 
ihtiyar meclisleri nezdinde agilmis olan kayid 
defterlerine kaydettirmege ve defteri imza ey-
lemege ve yazi bilmiyorsa miihiirlemege ve kay-
dettirdigi hayvanlarm aded ve nevilerini gos-
terir belediye veya muhtar ve ihtiyar meclis-
lerinin resmi miihiir ve imzalarile tasdikli ka
yid ilmiihaberleri almaga mecburdur. Hayvan 
sahibi yazi bilmez ve muhiirii de olmazsa par-
mak bastirilir ve keyfiyet kayid defterine ser-
holunur. Kayid ilmiihaberleri hayvanlarm ba-
sinda bulunan kimseler tarafindan saklanarak 
yoklama ve taksit miiddetleri iginde alakadar 
memurlara gosterilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — ikinci maddenin (C) ve (D) fik-
ralarinda yazili hayvanlarm da kayid miiddeti 
iginde kayid defterlerine yazdinlmasi mecburi-
dir, Bu nevi hayvanlar kaydettirildigi sirada 
kazanc, vergisine tabi olanlar igin o senenin ka-
zang vergisi taksitlerini tediye ettigine dair 
kaydi havi vergi karneleri veya ruhsat tezkere-
lerile vergi makbuzlan ve damizliklar igin bu
na aid resmi vesaik gosterilerek deftere isaret 
ettirilir ve kayid ilmiihaberlerine bu cihetler der-
colunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
REFIK INCE (Manisa) —Kazang vergisine 

tabi hayvanlar diyor. Vergiye tabi, hayvanlar 
degildir, sahipleridir. hayvan sahipleri olarak 
tashih edilrnesi lazimdir. Ona gore tashihini rica 
edecegim. 

BUTQE ENCUMENI MAZBATA MUHAR-
RIRi SIRRI DAY (Trabzon) — Sahipleri ka
zang vergisine tabi olan hayvanlar deriz. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmistir. 

MADDE 8 — Hudutlarda hatti fasilm ote 
tarafmda otlatmak hakkmi haiz olan kimseler-
de kayid zamaninda hudud haricinde bulunan 
hayvanlanni ikamet ettikleri mahalde kayid def
terine yazdrrmaga mecburdurlar. Bu kimseler ka
yid zamaninda hududun disinda bulunduklan 
takdirde hayvanlarmm nevi ve adedini erkek ve
ya disi olduklarmi gbsteren bir beyannameyi 
mensub olduklan kaza varidat idaresine ver-
mekle miikelleftirler. Bu beyannameler verginin 
tahakkukuna esas olur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — §fehir ve kasabalarda belediye-
ler ve koylerde ihtiyar meclisleri kayid miiddeti 
bittikten sonra kayid defterinin bir suretini ali-
koyarak mukelleflerce imzalanmis olan aslini 
resmi miihiir ve imzalarile tasdikli olarak en gee 
nisanm yirmi ikinci giinii aksamma kadar kby 
veya mahallenin birinci derecede bagli bulun-
dugu en buyiik miilkiye memuruna makbuz 
mukabilinde verirler. 

Koy muhtar ve ihtiyar meclisleri miikellefle-
rin beyanlarinin dogrulugunu arastirmak ve be-
yanlari hakikate uymadigi anlasilanlann isimle-
rini ve gizledikleri hayvanlarm cins ve adedi 
hakkmdaki bilgilerini muhtevi bir mazbata ya-
parak bunu da kayid defterlerile beraber en bii-
yiik miilkiye memuruna vermekle miikellef
tirler. 

Belediyesi olan koylerde bu fikralardaki 
muhtar ve ihtiyar meclislerine aid vazifeler be-
lediyelerce yapilir. 

Miilkiye memurlari bu defter ve mazbatalan 
aldiklannin ertesi giiniinden itibaren iki giin 
iginde makbuz mukabilinde en biiyiik Maliye 
memuruna tevdi ederler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

Yoklama 

MADDE 10 — Kayid defterlerinin Maliye 
dairelerine tevdii igin 9 ncu maddede tayin olu-
nan miiddetin bitmesini takib eden giinden ma-
yism yirminci giinii aksamma kadar bilumum 
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hayvaniarm yoklamasi yapilrr. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Yoklamalar, mesul bir kol ba-
smm idaresi altinda en az tic kisilik kollar ma-
rifetile yapilir. Bu kollar her yil nisanrn iigtineii 
haftasi sonuna kadar mahallin en biiyiik mtil-
kiye memurunun reisliginde en biiyiik Maliye 
memurile vilayetlerde varidat miidiirii ve kaza-
larda varidat memuru ve jandarma kumanda-
nrndan mtitesekkil olarak toplanacak heyet ta-
rafmdan maas veya iicretli memurlarla jandar
ma arasmdan segilir. Bu heyet civar vilayet ve 
kazalarla da muhabere ederek yoklama mmta-
kalarmi ve civar vilayet ve kaza kollarile bu-
lusma mahal ve zamanlarmi tayin eder. 

Vali ve kaymakamlar, gegid yerlerini tuttur-
mak ve yoklamada inzibati temin etmek suretile 
yoklama kollarmin vazifesini kolaylastrracak 
her tiirlii tedbiri almakla miikellef ve mesul-
diirler. Bu isler en son nisanrn yirmi ikisine 
kadar bitirilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Yoklama kollari, mrntakalari 
dahilinde hayvaniarm bulunduklan mahalle ile 
ahrr, mandira, agil gibi yerleri, gegid ve merala-
ri yoklayarak kayid defterinde yazili miktar-
lara ve sahiblerinin ellerindeki kayid ilmtiha-
berleri muhteviyatma mutabik olup olmadigmi 
arastirirlar. Yoklama neticesi defter ve kayid 
ilmiihaberi muhteviyatma mutabik gikarsa key-
fiyet yoklama memurlan tarafmdan ilmiihabere 
isaret ve imzalar ile tasdik olunur. Muhtar ve 
ihtiyar meclisleri yoklama kollarma vazifelerini 
kolaylastiracak yardimi yapmakla miikelleftir-
ler. 

Ikinci maddenin (c) ve (d) fikralarmda ya
zili hayvanlara aid vergi karnelerile makbuzla-
rmm ve damizhk vesikalarrni, yoklamada kayid 
defterleri ile mutabakati tetkik olunur. Sey-
yar nakliyecilerden yoklama esnasmda hazrr bu-
lunmayanlarm vergi karnelerile makbuzlari do-
ntislerinde, bagli olduklan varidat idaresi tara
fmdan gbrtiliir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Yoklamada kayid harici gi-
kan hayvanlar icin sahiplerinin admi, soy adi-
ni ve ikamet mahallerini ve hayvaniarm, cins, 
nevi ve adetlerini ve kayid harici bulunduklan-
nin ne suretle anlasildigmi gostermek iizere yok
lama kollari tarafmdan mahallinde zabrt vara-
kasi tanzim edilerek sahiplerine, bunlar hazrr de-
gilse, gobanlanna veya adamlarma imza ettirilir. 

Bunlarm imzadan imtinalan halinde mesru-

hath zabrt varakasi yapilmak iizere hayvanlar 
koy icinde ise koyiin muhtar veya ihtiyar mec-
lisi azasmdan ve sehir ve kasabalarda ise bele-
diye zabita memurlarmdan biri celbolunarak ma
hallinde vaziyet yeniden ve birlikte tesbit olunur 
ve iktiza eden mesruhatli zabrt varakasi tanzim 
ve imza olunur. Koy dismda veya yaylalarda 
yapilacak zabrt varakalarmi hayvan sahibi veya 
yaninda bulunan imza etmek istemedigi ve yok
lama mahallinde ihtiyar heyeti de bulunmadigi 
takdirde hazir bulunanlardan hiiviyeti belli iki 
kisiye imza ettirilir. Bunlar da bulunmadigi 
takdirde keyfiyet mazbataya derg ile yoklama 
memurlarmca imza olunur. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol
duklan mintakanm yoklamasmi muayyen miid-
det icinde bitirmege ve bu miiddetin bitmesinden 
itibaren en geg tig gun iginde yoklama neticeleri-
ni gosterir kayid defterlerini ve diger vesikalan 
taraflarmdan tasdikli olarak varidat idarelerine 
tevdi etmege mecburdurlar. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 15 — Kayid miiddeti iginde vergiye 
tabi hayvanlarmi bir daha donmemek iizere bu
lunduklan kbyden diger bir koye goturmek is-
teyenler, hayvanlarmi bulunduklan koyiin kayid 
defterine yazdmp kayid ilmiihaberi almagu ve 
bu ilmiihabere hayvanlarmi nakledeceklerini 
isaret ettirmege ve gbturdiikleri koyiin ihtiyar 
meclisine muracaate, kayid ilmiihaberini vize 
ettirmege mecburdurlar. Hayvanlarinm bir kis-
mmi goturmek isteyenler de kayid ilmiiha-
berlerine nakledilecek hayvaniarm cins, nevi 
ve adedini yazdrrmakla beraber bu malumati 
havi olarak alacaklan vesikayi gbturdiikleri 
koyiin ihtiyar meclisine vize ettirmege mec
burdurlar. 

Kayid muddetinin hitammdan yoklamanin 
basladigi tarihe kadar gegecek miiddet iginde 
hayvanlarmi bir koyden diger koye nakletmek 
isteyenler hakkmda da, yukariki fikralarm 
hiikumleri tatbik olunur ve keyfiyet ihtiyar 
heyetlerinde kalacak olan defterdeki kaydine 
de serh ve isaret edilir. 

Yoklama miiddeti girdikten sonra hayvan
larmi kismen veya tamamen bulundugu kby
den diger koye gotiirmek isteyenler, yoklama 
koluna miiracaatle hayvanlarinm yoklamasmi 
yaptirmaga ve keyfiyeti kayid ilmiihaberine 
isaret ettirmege mecburdurlar. 

Ancak yoklama miiddeti iginde celeb hay
vanlarmi bulunduklan yerden diger bir yere 
nakletmek isteyenler hayvaniarm bulundugu 
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kazanm en biiyiik miilkiye memuruna miira-
caatle masrafi kendisine aid olmak iizere yok-
lama memuru p-bnderilmesini isteyebilir. Eu 
dileklerin derhal yerine getirilmesi mecburi-
dir. Yoklama miiddeti iginde damizlik hay-
vanlarmi bu suretle nakledenler damizlik ve-
sikalarmi yanlarmda bulundururlar. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Efendim, bir 
gok yerlerden, yiiksek yaylalardan sahil dene-
bilecek yerlere, kislakiyeye gidiyorlar. Hidi-
rellez de oralarda koyunlarda bulanti yapar. 
Bu yiizden bir 50k hayvanlar telef olur. Bun-
lara da kasablik hayvanlara yapilan miistace-
liyet kaydi gibi bir kaydin konulmasma liizum 
vardrr. En 50k hayavana sahib olanlar, yayla-
da oturanlardir. Alelekser hidrrellezden iig dbrt 
gun gegtikten sonra hayvanlarda bu bulanti bas 
gbsterir. Bunlar igin de diger kasablik hayvan
lar gibi bir fikra ilavesini rica ediyorum. 

BtJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
« Ancak yoklama miiddeti iginde celep hayvan-
larmi veya yaylaya sevk edilecek hayvanlarmi 
bulunduklari yerden diger bir yere nakletmek 
isteyenler ...» deriz. 

BA§KAN — Tashih edilen kismi okuyoruz. 
« Ancak yoklama miiddeti iginde celep hay

vanlarmi veya yaylaya sevk edilecek hayvanla
rmi bulunduklari yerden diger bir yere naklet
mek isteyenler ... ». 

BA§KAN — Madde hakkinda baska miita-
lea yoktur. Maddeyi Biitge enciimeninin ilavesi-
le reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme-
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Kayid ve yoklama miiddet-
leri iginde hayvanlarm bulunduklari kaza ha-
ricine tezkeresiz nakledilmeleri yasaktir. 

Koylerdeki hayvanlarm hudud gegidindeki 
miisterek meralarma gidip gelmeleri bu kayde 
tabi degildir. 

Kayid miiddeti iginde hayvanlarinm hepsini 
veya bir kismini bulunduklari kaza haricine gi-

karmak isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi 
azasmdan biri vasitasile kayid ilmiihaberlerini 
mensub olduklan kaza varidat idaresine gbster-
mege ve nakledecekleri hayvanlar igin nakil ve
ya ifraz tezkeresi almaga mecburdurlar. Nakil 
tezkeresi verilen hayvanlarm kayid ilmuhaber-
leri geri alinir. 

ifraz tezkeresi verilen hayvanlarm cins, nevi 
ve adedi, hayvanlarm nereye nakledildigi ve if
raz tezkeresinin numarasi ve tarihi kayid ilmii-
haberine isaret olunur. 

Yoklama miiddeti iginde hayvanlarinm hep
sini veya bir kismmi bulunduklari kaza haricine 
gikarmak isteyenler yoklama koluna miiracaat-
le hayvanlarmm yoklamasmi yaptirmaga ve 
keyfiyeti kayid ilmiihaberine isaret ettirmege 
ve evvelki fikra hukmiine gore varidat daire-

sinden nakil veya ifraz tezkeresi almaga mec
burdurlar. 

Celeb hayvanlari hakkmda 15 nci maddede-
ki istisnai fikra hiikmii tatbik olunur. 

Kayid, yoklama ve taksit muddetleri iginde 
hayvanlarmi kayitli bulundugu kaza haricine 
gikarmak isteyenler vergilerini tamamen odeme-
ge veya banka mektubu vermege veyahud bu

lunduklari koyiin ihtiyar meclisi tarafmdan, bu 
meclislerin mali mesuliyetleri altmda kefaleti 
tasdik edilmis bir zati kefil gostermege mecbur
durlar. 

Binek hayvani sahibleri de hayvanlarinm 
yoklama muamelesini havi kayid ilmiihaberle
rini beraberlerinde bulundurmakla miikelleftir-
ler. 

Kazang vergisine tabi hayvanlarm kaza ha
ricine nakillerinde, yoklama muamelesini havi 
kayid ilmiihaberleri beraber bulunmak sartile 
kazang vergisi igin aldiklari vergi karneleri ve
ya ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine ge-
ger. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — 15 nci madde-
de oldugu gibi bunda da celep hayvanlarmdan 
sonra yaylaya sevkedilen hayvanlarm, ilavesini 
rica ediyorum. 

Bt^TQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
« Celep hayvanlari veya yaylaya sevkedilecek 
hayvanlar ...» olacaktir. 

NURI TAMAQ (Kastamonu) — Altinci mad
de gerek kayid ve gerekse yoklama muddetleri 
1 nisandan 20 mayisa kadar temdid ediliyor. 
§imdi bu muddet zarfinda giftginin hayvanlarmi 
kaza haricine gondermemesi lazimgeliyor. Ma-
lumu alinizdir ki, kbyliiniin, giftginin faaliyeti 
1 nisandan baslar. Samani olmayan, son ba-
harda hayvanini satmis olanlar hayvan tedari-
kine ve hayvanlari fazla olanlar fazlasmi sat-
maga galisir. Bu sekilde biz bu 16 nci madde 
ile bu adami baglayacak olursak bizi dinlemez 
ve kendisini tecziye etmek mecburiyetinde ka-
liriz. Onun igin bu maddenin, koyliiniin, giftgi
nin isine uygun bir sekilde tadil edilmesi igin 
geri verilmesini rica edecegim. Bir de takrir 
takdim ediyorum. 

BALKAN" — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? 

MALlYE V. PUAD AGrRALI (Elaziz) — 
0 kayidler bu kanunda degistirilmis degildir. 
Bu zamana kadar tatbik edilen eski sayim ver
gisi kanununun hukmiiniin aynidir. Hig bir ta-
raftan da bir sikayet yoktur. 

BALKAN — Enciimen ne diyor? 
BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Enciimenin miitaleasi yoktur. Enciimen, Hiiku-
metin miitaleasmi aynen kabul etmistir. 

BALKAN — Madde hakkinda bir takrir var-
dir, arzediyorum. 
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Yiiksek Reislige 

16 nci maddenin tadili igin enciimene ve-
rilmesi. 

Kastamonu 
Nuri Tamac 

BALKAN — Takrir hakkmda miitalea var 
mi? Takriri reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Takrir kabul olunmamistir. 

Maddeyi enciimenin ufak tadilile birlikte re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Mali yil girdikten sonra tak-
sit muddetleri icinde ecnebi memleketlerden 
Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlarm nakli icin sa-
hibleri, bu hayvanlarm ithal edildikleri giimriik 
idaresinin bulundugu kaza varidat idaresine mii-
racaatla giimriik resminin verildigini bildiren 
makbuzu gbsterir ve hayvanlarmi nakledecek-
leri yerleri bildirerek buna mahsus nakil veya 
ifraz tezkeresi alirlar. 

Kayid zamanmda memleket hudud hatla-
flnm ote tarafmda bulunup ta sahiblerinin be-
yanlarma gore kayidleri yapilmis olan hayvan
larm yoklama zamanmda Tiirkiyeye avdetle-
rinde sahibleri giimriik memuruna miiracaatla 
hayvanlarmi saydirmaga ve hayvanlarm cins, 
nevi ve adedini gbstermek iizere bu memurlar-
dan alacagi vesikayi bagli bulunduklan kaza 
varidat idaresine gostermege mecburdurlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Verginin miktari 

MADDE 18 — Vergi hayvan basma asagi-
da hizalarmda yazili miktarlarda alinir: 

Nevi Kurus 

Koyun, kilkecj. 40 
Merinos koyunu 20 
Tiftik kegi 30 
Sigrr, at (Kisrak, idis, aygir), katir 60 
Esek 25 
Manda 75 
Deve, domuz 100 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Ziraat encii-
meninden izahat istiyorum. Merinos iyi bir 
seydir diye ciftgiyi tesvik ediyoruz. Buna qok 
miizaheret ediyoruz. Merinosu, bundan daha 
aciz olan hayvanlara nicin tercih ediyoruz, 
daha az vergi alryoruz? 

ZlRAAT E. M. M. YASAR OZEY (Manisa) 
— Merinos, raemleketimizde heniiz teammiime 
baslayan bir hayvandir. Tabii buna cift(?imiz 
aliskm deqildir. O noktai nazardan halkm rag-
betini celbetmek ve merinos yetistirmek husu-
sunda arzusuna, istegine galismak icin bu 
kaydi koyduk. Merinosun, memlekette iire-

tilmesi memleket sanayii noktai nazarmdan 
cok onemlidir. Onun igin, enciimen, bu fay-
dali vaziyeti diisiinerek noksan vergi almayi 
kabul etmistir. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — O halde 
busbiitiin vergiden muaf tutalrm. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Merinosun yii-
niinii, mevcud fabrikalarimiz yiiksek bir fi-
atle alacaktir. Mevcud ve yapilmakta olan fab
rikalarimiz, maalesef merinostan gayri hay
vanlarm yiinlerini alamryacak. Mevkii itibari-
le merinos yetismeyen yerler varsa ne olacak? 
Merinosun miisterisi vardrr ve yiiksek fiatle 
satilacaktrr. Hiikumet bunu yaparken merinos 
yetismeyen yerlerde beslenen diger hayvanlar 
hakkmda da bir sey diisiinmelidir. Merinosun 
bu memlekete cok faydali oldugu tesbit edil-
misse. bu memlekete favdali ise viinleri fazla 
para edecek demektir. Yiinleri iki misline sa-
tilabilecegi halde nicin ondan 20 kurus ve yunu 
daha ucuz satilan hayvandan 40 kurus alalim? 
Bendeniz bunda miisavat gormiiyorum, mii-
sait bir sekle sokulmasmi rica ederim. 

SIRRT ICttZ (Yozffadl — Adedi az da ondan. 
HALtL MENTESE (Izmir) — Iktisadi buh-

ran Qiftcimizi 4 agir muvazenesizligin tazyiki 
altma siiruklemistir. Bu 4 agir muvazenesizlik 
tarife, miikellefivet, bore ve muhtac oldueu 
esya ile kendi sattigi esya arasmdaki muvazene
sizlik. 

Bu husus bu kiirsiide muhtelif vesilelerle. 
rakamlarla izah edilmistir. Sjfavani siikrandir ki 
Huknmet 934 mali vilmdan it.iha.ren tarifeleri 
biiviik. mikyasta ten^il etmekle beraber differ 
cephelerden de, miikellefiyet cephesinde, az 
cok tadilat yapmistir. 

Bore cephesiude. 15 sene % 3 miktarmda 
ciftcinin viikiinii hafifletmistir. Differ taraftan 
Basvekil de esya krymetlerile ciftcinin vazivet.i 
arasmdaki muvazenesizligi tetkik ederek neti-
cede tenzilat yapilmisti. 

Verm cephesinden esasli tadil bu kanunla va-
pilmis bulunuvor. Mali sisterainri^ daha xivade 
bilvasrta vergiler iizerinde teksif edilmektedir. 
Bunun boyle olmasi bir emri zaruridir. Ciinkii 
bilvasita verffilerin hem alestikrveti zivadedir 
hem de iktisadi va.ziveti inkisaf ettikce (plus va-
lu) artar. Fakat bizim ffibi sanavii henii': inkisaf 
ve tekamiil etmekte olan memleketlerde esasli 
bir mahzur vardir. O da istihlak versrileri art-
tikca, yani komplike oldukca fabrikalarm teka-
muliine mani olnr. Bunu karsilamak iizere miis-
tehlikin istihlak kabilivetini genisletecek surette 
t«r!V»ir almak lazimgelir. 

iste bu dort cephede. iktisadi. zirai biinve 
iizerindeki tazviki hafifletmek suretile almmak-
ta olan tedbirler hakikaten bu mahzurlari da 
memlekette tadil ve tahfif edecek neticelere 
varmistir. Esya suriimiiniin hakiki surette art-
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makta oldugunu rakamlardan anlamaktayiz. 
Ben Hiikumette olmus olsaydim, bu cepheden 
gift hayvanlari iizerindeki vergiyi tamamile 
kaldirrrdim. Bunu kaldirirken de, asagi yukari 
gift hayvanlari iig milyondan biraz fazla tut-
tuguna gore, bu kaldirma biitgeden 1,5 - 2 mil-
yon lira bir miktarm eksik olmasmi intag 
ederdi. Amma bunun bilahare memleketin 
iktisadi vaziyetinde husule getirecegi canhlik 
bilhassa fabrika esyalarimizm suriimunii artir-
mak suretile dahili pazarda 1 , 5 - 2 milyondan 
fazla bir inkisaf viicude getirecegine siiphe yok-
tur. Fakat bunu burada biitgenin hakiki vazi-
yetini tetkik etmeden alelfevr soylemeyi de dog-
ru bulmam. Ancak Maliye vekilinin nazari dik-
katini celbederim ki; bu hayvan vergisi muzaaf 
vergi suretile almmaktadrr. Malumu alinizdir 
ki, hayvan; topragi isleyen bir alettir. Bundan 
alman vergi ayrica arazi vergisile iki kat olmus 
olur. istihlak vergilerinin sanayiin inkisafma 
mani olan mahzurlarmi izale etmek igin esya 
suriimiinu artirmak, yani giftginin vergi yukiinii 
hafifletmek lazimdir. 

Bu vergilere mukabil istihlak vergilerinin ar-
tirilmasi suretile de tekabiil edebilir. Yalniz 
burada bir cihete nazari dikkati celbetmek isti-
yorum. Okiizlerden - alelitlak okiizleri kastedi-
yorum - gift okiizleri iizerinden yiizde 33 in-
dirilmektedir. Halbuki buna mukabil gift hay-
vanlarrndan yiizde 50 indirilmektedir. Ziraat ha-
yatma asina olan arkadaslar bilirler ki, gift hay-
vani okiizden daha gok kar temin eder. Qun-
kii, okiiz giinde bir ddniim siirdiigii halde gift 
hayvani 3 dbnumden 5 doniime kadar siirebilir. 
Resmi kanallardan aldigim rakamlara gore mem-
leketimizde asagi yukari 2 buguk milyon gift 
okiiz hayvani ekim islerinde kullanildigi halde 
200 - 300 bin arasmda hayanla ziraat vardir. Ay-
ni isi gormekte olan giftgiler arasmda adaleti 
muhafaza etmek iizere madem ki okiiz, 90 kurus-
tan 60 kurusa indirilmistir, bundan 15 kurus 
daha tenzil edilerek 45 kurusa indirilmesi lazim
dir. Qiinkii bu tenzil yaptigim hesaba gore ye-
kun iizerinden biiyiik bir sey tutmuyor. Nihayet 
300 bin lira kadar bir seydir. 

Maliye vekiline bu kanunu getirdiginden do-
lay i tesekkiir ederim. Arzettigim gibi hayvan 
resminin kamilen kaldinlmasi hususunda da iler-
de tedbir almacagini iimid eder ve simdiden 
tesekkiir ederim. 

MALIYE VEKILI FUAD A^RALI (Elaziz) 
— Takdim edilen kanunun esbabi mucibesinde 
de arzedildigi veghile, hayvan fiatlerinin ve 
mevaddi hayvaniyenin umumi buhran dolayisile 
diismesinden verginin miitenasib ve muvafiki 
adalet seklini kaybetmesinden dolayi ve Meclisi 
Alinin evvelce gbsterdigi arzu iizerine, 
Hiikumet bu kanunu Meclisi Aliye getir-
di. Kanunda istihdaf olunan tenzilat yekunu 

— 36 

4 , 5 - 5 milyon lira kadardir. Biitgemizin kabi-
liyeti ve istitaati nazari dikkate alrnarak 
bu tenzilat yapilmistir. Verginin esasi nok-
tasmdan bu vergiyi gittikge hafifletmek ve 
sonradan toprak ve mahsulati ziraiye ile birles-
tirerek biisbiitiin kaldirmak gayemizdir. Fakat 
bu ancak ileride kabil olabilecektir. §imdilik 
biitgenin vaziyeti bu kanunda gosterilen tenzilat-
tan fazlasma miitehammil degildir. Onun igin 
miisaade buyurursaniz bunu bu sene tatbik ede-
riz, neticesini gbriiriiz ve gelecek sene miimkiin 
oldugu kadar bu vergiyi tahfif ederiz. Bina-
enaleyh bu nisbetlerin kabuliinii rica ederim. 

ISMET EKER (Qorum) — Arkadasimiz Bay 
Yasar merinosun iktisadi vaziyeti hakkmda bizi 
tamamen tenvir edemedi. Hatirlarsmiz, gegen se-
nelerde bir ziraat kongresi yapildi. Bu kon-
grede merinos hakkmda miitehassislar bir takim 
miinkasalar yaptilar. Bilhassa Karacabeyde me
rinos iizerinde galisan miitehassis bir zat meri
nosun iktisadi olmadigi iddiasmi ortaya koydu 
ve bunu ispat etti. Merinosun biitiin Turkiye ik-
limine uygun bir hayvan olmadigini deposu ol-
madigmdan soguk iklime dayanamadigini ve sii-
tiinden istifade edilmedigini, etinin krvircik, ka-
raman ve mor koyun kadar lezzetli olmadigini ve 
istihlakata elverisli bulunmadigmi hesaben ve 
ilmen ispat etti ve onun noktai nazari orada ga-
lebe qaldi. Binaenaleyh son tetkiklerle bunun ik
tisadi ve faideli ve biitiin Turkiye iklimine uy
gun bir hayvan oldugu anlasilmis ve ispat edil-
mis ise tesviki lazimdir. Fakat iktisadi olmayan 
bu hayvanlarm bu kadar tesvik edilmesi manasiz 
bir sey olur. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Malumu 
aliniz merinos memlekete yeni girmis bir hay-
vandrr. ve biitiin diinya bunun yiiniinden isti
fade ediyor. Boyle yeni yetistirilen hayvanlar 
igin bazi memleketler vergiden (Giiliismeler). 

Hosunuza gitmiyor galiba .... Bazi memleket
ler de boyle yeniden yetistirilen hayvanlarm 
vergisinde muafiyet yaparlar. (isitilmiyor ses-
leri). 

Boyle yeniden yetistirilen hayvanlar ve agag-
lar igin muafiyet yapilir. Mesela dut agacmm 
yetistirilmesini tesvik igin evvelce harir osriin-
den muafiyet yaptiklan gibi. Binaenaleyh, 
bendeniz diyorum ki, memlekette kafi miktarda 
merinos yetistirilinceye kadar bunlardan bes 
sene vergi almiyalim. Arkadasimiz Ismetin de-
digi gibi memleketimizin her tarafi soguk de
gildir. Memleketimizde merinos igin gayet mii-
said yerler vardir. Izmir mmtakasinda yetisti
rilen Midilli koyunlan diinyanin en iyi koyun-
larindandrr. Bendeniz merinos koyunlarmdan 
bes sene miiddetle vergi almmamasmi ve diger-
lerinden de seyyanen % 50 tenzilat yapilmasmi 
rica ediyorum. Qiinkii bu giine kadar sikayet 
edilen vergi, koyunlardan ve kegilerden alman-
lardandir. Halbuki Meclisi Alinize gelen bir ta-
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kim sikayetlerde de deniliyor ki, koyim ve kegi-
lerden alman vergi o kadar agirdir ki, sahibleri 
bunlan satmak veya terketmek mecburiyetinde 
kaliyorlar. Onun igin bendeniz bir tak-
rir takdim edecegim. Tensib buyurursaniz me-
rinostan, inkisaf edinceye kadar, bes sene ver-
gi almayalim. Diger hayvanlardan da seyyanen 
% 50 tenzilat yapalim. 

ZtRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Bay tsmet arkadasimiz Tiirkiye icin merino-
sun iktisadi olmadigi neticesine varildigmi soy-
lediler. Enciimeniniz, bilakis bilhassa Bursa, 
Balikesir havalisinde en son alman neticelere 
gore, merinosun iktisadi oldugunu diisiinerek 
o suretle merinosun tesvikmi nazari dikakte al-
mistir. Sonra merinosun bir nevi vardir ki, yalniz 
yiinunden degil ayni zamanda etinden de isti
fade edilmektedir. Merinosun etinin kizilligr 
dolayisile kabili istifade olmadigi fikri yanlis-
tir. Son gelen merinoslar etinden de istifade 
edilecek vaziyettedir. 0 itibarla enciimeniniz 
merinosun memleket iktisadiyati ve sanayii nok-
tai nazarmdan tesvikmi liizumlu gbrerek o su
retle verginin indirilmesini nazari dikkate al-
mis ve bu kaydi koymustur. 

SIRRI tgOZ ( Yozgad ) — Bir sual . 
Merinos yalniz Karacabey harasmda ye-
tisir deniyor. Sonra bir kanunla da merinos 
yetistirme sahasi tahdid edildi. Karacabeydeki 
mevcud olan merinos adedi nedir? tsitildigine 
gore Almanlarla anlasilarak Karacabey hara
smda teskilat yapilryormus. Kendileri oraya 
damizlik getirerek yetistirdikleri koyunlari Hii-
kumete vereceklermis. Enciimenin buna dair 
malumati nedir? 

ZtRAAT E. M. M. YASAR OZEY (Manisa) 
— Buna dair Ziraat vekili malumat versinler. 
Yalniz bizim aldigmiiz netice, memlekette 
simdiye kadar merinos uzerinde yapilan etiid-
ler miisbet neticeler vermistir. Bundan dolayi-
dir ki merinos mahsuliine istinaden sanayi pro-
gramimizda tertibat almis bulunuyoruz. Tabi-
idir ki sanayide kullanilacak merinos yiinti-
nii dahilde yetistirecegiz. Memleketteki diger 
koyunlarimizla bunlar belki tesaliib ettirilecek 
ve verimli neticeler almacaktir. Biz bu vaziye-
ti diisiinerek bilhassa son noktadan bu tenzili 
muvafik bulduk. 

SIRRI tgOZ ( Yozgad ) — Buyurdugunuz 
fabrikalan, memlekette yetisen merinos doyu-
ramryacak, neticede tiftik ve yapagrya done-
cek. 

YA§AR OZEY (Manisa) — Tiftik, mensu-
cat sanayiinde o kadar ehemmiyetli degildir. 

NURl TAMAQ (Kastamonu) — Hayvanla-
rimizm adedini gogaltmak ve neslini islah et-
mek, memleketin mudafaa ve iktisadi noktai 
nazarmdan ehemmiyetlidir. Bu ehemmiyeti na-
zari dikkate alan Hukiimete tesekkur bir bor§-
tur. Yalniz bu kanunla yapilan tenzil, esbabi 

mucibede gosterilen sebebleri izale etmis de
gildir. Malumu alileri 929 da vergilerin tez-
yidinden dolayi miitemadiyen hayvanatm ade
di tenezziil etmistir. 929 - 30 seneleri vergi ta-
hakkuku 14 milyon lira idi. 930 - 31 ayni. 932 
de vergi tahakkuku dusiiyor. Bu dusukluk te 
hayvanlardan alman vergilerin fazla olmasm-
dan ileri geliyor. Bu diisen miktar da pek az 
goriilebilecek bir rakam degildir. G-erek miida-
faa noktai nazarmdan ve gerek ziraat noktai 
nazarmdan vaziyet, ziirram esas malzemesini 
teskil eden bu hayvanlar uzerindeki verginin 
daha ziyade tenzilini icab ettiriyor. Anadolu-
nun kismi miihimminde bilhassa davar tabir et-
tigimiz koyun ve kegi, giibresi igin beslenir. 
Bu ytizden giftgi yer mahsullerinden istifade 
eder. Eger vergi daha ziyade azalacak olursa 
miktari tezayiid edecek, Hazine de mutazamr 
olmayacaktir. Ufak bir hesab yaptrm. Eger 
koyun ve kil keginin vergisi 30 kurusa indiri-
lecek olursa biitgede bir milyon lira kadar nok-
sanlik viicude gelecektir. Fakat adeden teza
yiid, bu zarari telafi eder. 

At ve katrrlari da nazari dikkate almali-
dir. At ve ester dedigimiz hayvanlarimiz esek-
ten farkli degildir. Nesillerinin islahi igin 5a-
lismalryiz. Bu maksadla da avuQ avug para 
vererek harigten tedarik ettigimiz hayvanla-
n memleketimizde yetistirmek zarureti var
dir. Onun igin muayyen irtifaa kadar olan at 
ve esterlerden verginin az almmasmi rica ede-
rim. Bunlardan da 10 000 lira kadar biitQe-
de bir tenakus olacaktir. Heyeti mecmuasi pek, 
pek 1,5 milyonu tecaviiz etmez. Gegen seneye 
nazaran 5 milyon liralik fedakarlik yapan Hii-
kumet, bu ugurda 1,5 milyonu da goze alabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bir taraftan 
memleketin her hangi bir cins hayvanatmi ko-
rumak iizere vergi tenzili suretile yardrmlar 
yaparken, diger taraftan da biitcenin vaziye-
tini diisiinmek mevkiinde bulunuyoruz. Bu 
yardimlari yaparken butiin hayvanlara ayni 
tenzili yapmadigimiz icin, bir kisim efkarm; 
nigin digerlerine de ayni yardrm yapilmadi da 
ancak su, su kisimlara yapildi gibi yollara 
sapmamasmi temin icin bazi hususlarm izahi 
lazimdrr. Mesela, bir takim vatandaslar, sa-
yimi indiriyorsunuz, fakat biitQenin hali bu 
tenzille ne olacaktir, diye agrr yiiklerine rag
men bana soracaklardrr. 

Hakikaten partimiz bununla 50k mesgul 
olmustur. Yapilabilecek sekli en salim olarak 
bu tarzda tesbit eylemistir. Yoksa herkesin da-
marma gore kan almak lazrmgelse idi vaziyet 
50k daha baska tiirlu olacakti. Bu giin 80 ku-
rus, bir liraya bir kilo kuzu eti satanla, ma-
yista seksen kurus veya bir liraya bir kuzu 
satani ayni bir vergiye tabi tutmagi mahzurlu 
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goriiriiz. Eger 40 - 50 vilayeti ihtiva eden yay-
la kismini hayvanat bakimmdan himaye laznn-
gelse idi, bu hayvanlardan busbiitiin vergiyi 
kaldirmak icab ederdi. 

Biz oyle bir nesiliz ki, ecdadimiz simdiki va-
ziyetleri onceden gormemis ve bize agir yiik-
ler birakmistir. Bu vaziyeti aynen gelecek ne-
sillere devretmemek dibiincesile bir 50k kiil-
fetlere katlanmamiz icab ediyor. Bittabi bu kiil-
fetlere katlanmak isteyen, bunu bir vazife sa-
yan neslin de ayrica himayesi lazimdir. Ancak 
randimanma, muhtag olanma, gelirin azligina 
veya gokluguna gore inceden inceye vaziyet 
almak lazimsa da biitgeyi de unutmamak go-
rektir. imkani olsa, biitgede daha fazla bir 
fedakarlik yapilabilseydi, bu layiha geri gon-
derilir ve bu daha iyi bir sey olurdu. Meri-
nosu mu, tiftigi mi himaye etmek lazimdir, 
yoksa fabrikalar gibi bir musterisi de bulun-
mayan bu yayla vilayetlerin vaziyetini de esas-
li bir §ekilde diisiinmek mi lazimdir? Gegende 
bir seye sahid olduk. Mesela, Devlet bankasm-
da miibadeleden 42 milyon para vardrr. Bunun 
nihayet 40 milyon lirasi diger vilayetlerden, 
iki milyon lirasi da yayla vilayetlerinden giki-
yor. Bu vaziyeti oldugu gibi gormek derin bir 
mevzudur. Bunu bu sene Hukumetin teklifi 
gibi kabul edelim, gelecek sene bu meseleyi ho-
pimiz daha esasli suretle tetkik edelim ve bir 
karara baglayalrm. Ricam budur. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? Bir takrir vardir, okutturacagim 

Yiiksek Riyasete 
Arzettigim sebeblerden dolayi koyun, kil 

kegi, tiftik kegiden (30) kurus almir seklinde 
maddenin tadilini teklif ederim. 

Kastamonu 
Nuri Tamac 

BASKAN — Bir takrir daha vardir, onu da 
okutturacagim: 

Yiikse Riyasete 
Arzettigim sebeblerden dolayi 1,38 (dahil) 

irtifamdaki esterlerle 1,42 (dahil) irtifamdaki 
at, kisrak ve igdislerden (30) kurus almir sek
linde maddenin tadilini teklif ederim. 

Kastamonu 
Nuri Tamac 

BASKAN — Evvela birinci takriri yani ko
yun ve kegi vergisinin 30 kurusa indirilmesi 
hakkmdaki takriri reyinize arzedecegim. Bu 
takriri nazari dikkate alanlar... Almayanlar... 
Almmamistir. 

Ikinci takriri, yani at ve kisraklar hakkm
daki takriri reye arzediyorum. Nazari dikkate 
alanlar... Almayanlar... Almmamistir. 

Baska tadilname yoktur. Maddeyi aynen re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Madde kabul edilmistir. 

Verginin tahakkuk ve tebligi 

MADDE 19 — Hayvanlarm vergileri, kayidli 
bulunduklan kaza varidat idaresince tahakkuk 
ettirilir. Vergi kayid defterinde yazili hayvanla
rm nevi ve adedine ve yoklama neticelerine go
re 18 nci maddedeki miktarlar dairesinde hesap 
ve kanunen terettiib eden ceza zamlari da Ha
ve edilmek suretile tahakkuk ettirilir ve koy 
ve mahallelerde asilacak tekalif cetvellerile ilan 
olunur. 

Yoklamada veya miiruru zaman miiddeti 
icinde kayid harici hayvanlan pikan miikellefler 
bu hayvanlarm nevi ve adedi ile vergilerini ve 
ceza zamlarmi gostermek iizere ayrica ihbarna-
me de teblig olunur. Bu kanuna riayetsizlikten 
dolayi tarhedilecek biitiin cezalarm ihbarname 
ile ayrica tebligi lazimdir. 

Varidat tahakkuk memurlan, tahakkuk mu-
amelelerini ve kayid harici hayvani cikan ve 
kanunen ceza tereddiib eden mukelleflere ihbar-
namelerin tebligatmi mali vildan evvel gelen 
mavis avi sonuna kadar bitirmege mecbur ve 
teahhiir^en mesuldnrler. 

BALKAN — M ^ - ^ i Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Nakil veya ifraz tezkeresi 
almaksizm veya vergisini bdemeksizin bulun
duklan kaza haricine cikanlan hayvanlarm 
ceza zamlarile birlikte vergileri bu suretle nak-
ledildikleri tebeyyiin eden kaza varidat ida
resince tahakkuk ettirilerek ihbarname ile mii-
kellefe teblig ve defaten tahsil olunur. Bu gi
bi hayvanlarm kayidli bulundugu kazada ta
hakkuk ettirilmis vergiler varsa terkin ve tah
sil olunanlari da iade edilir. 

BALKAN — Maddevi Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Itiraz 
MADDE 21 — Havvan sahipleri kendi be-

yanlarina gore tahakkuk ettirilmis olan ver-
gilere itiraz edemezler. Ancak yoklamada ve 
taksit muddetleri icinde kayid harici bulunan 
veya yirminci madde mucibince nakil ve ifraz 
tezkeresi almaksizm nakiedilmesi dolayisile 
cezali olarak tahakkuk ettirilen vereiilere ve 
ceza zamlarma ihbarnamenin tebli^ini takib 
eden giinden itibaren 30 flfiin icinde 2395 numa-
rali ve 22 - III -1934 tarihli kazanc vergisi ka-
nummim 63 ncu maddesinde VPZIII itiraz komis-
yonlari vezAinde itiraz edebilirler. Bu komis-
yonlar kendilerine tevdi olunan itirazname^eri 
azami iic a,v icinrle tetkik ve bir karara bagla-
mao-a mecburdurlar. 

Itiraz komisyonlarmm karar lan ihbarname 
ile mukelleflere teblig olunur. 

Itiraz komisyonu kararlarmi miikellefler teb
lig tarihinden ve varidat mudiir veya memurlan 
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kendilerine tevdiini takib eden giinden itibaren 
bir ay iginde merkezdeki kazang temyiz komis-
yonu nezdinde temyiz edebilirler. Temyiz ko-
misyonlarmm kararlan katidir. 

itiraz ve temyiz talebi taksiti gelen vergilerin 
ve ceza zamlarinm tahsiline mani degildir. Ka-
tilesen kararlar iizerine fazla almdigi tahakkuk 
eden vergi ve ceza miktari iade veya tahakkuk 
etmis borcu varsa mahsub olunur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Miiellefler kendi beyanlarma 
uymayacak sekilde tahakkuk ettirilen vergilerde 
gerek hayvanm nevi ve adedi, gerek 18 nci mad-
dede yazili vergi miktarlan noktasmdan maddi 
hata yapildigmi gbrdiikleri takdirde bir istida ile 
vilayetlerde varidat mudurlerine ve kazalarda 
malmuduriine miiracaatle yanlisligm diizeltil-
mesini isterler. Varidat muduru veya malmii-
diirii keyfiyeti tetkik ve yanhslik varsa diizel-
tilmesini tahakkuk memuruna emreder ve ne-
ticesini de yazi ile miikellefe bildirir. Bu gibi 
hatalar tetkik ve teftis esnasmda goriilurse vi
layetlerde varidat miidiirleri, kazalarda malmii-
duruniin tasvibile tashih olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Tahsil 
MADDE 23 — 16 ve 20 nci maddelerde ya

zili nailer miistesna olmak uzere bu kanun mu-
cibince almacak vergilerle ceza zamlari asagi-
da yazili miiddetlerde ve iki miisavi taksitte 
tahsil olunur: 

Birinci taksit miiddeti: 
Koyun, kilkegi, tiftik, merinos, develer ve 

domuzlar igin haziran, 
Sign*, manda, esek, katir, at (Aygir, kisrak, 

igdis) igin eylul, 
aylarmm ilk haftasidir. Ikinci taksit miiddeti 
mezkur aylari takib eden aylann birinci haf
tasidir. 

Ancak memleketin iklim sartlarma gore ge-
reken bblgelerde koyun, kegi ve tiftik igin tak-
sid zamanlarmi temmuz ve agustos aylarmm ilk 
haftalan olarak tesbitine Maliye vekilligi sala-
hiyetlidir. 

Miiddetleri iginde vergi taksitlerini bdeme-
yenler hakkmda tahsili emval kanunu hukiim-
leri tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Cezalar ve ikramiyeler 
MADDE 24 — Bu kanunun tayin ettisi 

usul hilafma naklolunan hayvanlarla kayid 
harici birakilan hayvanlarin sahiplerinden ode-
mekle miikellef bulunduklan vergilerden ma-
ada: 

A) Kayid miiddeti iginde bulunduklan koye 
kaydettirilmeden veya kayid ilmiihaberi alm-
madan diger koye nakil ve orada kaydedilen 
hayvanlarm vergilerinden yiizde on; 

B) Taksit miiddetleri iginde vergisi bden-
meksizin veya teminata baglanmaksizm bulun
duklan kaza hududu haricine gikanlan hayvan
larin vergilerinden yiizde on bes; 

C) Yoklama miiddeti iginde yoklama mua-
melesi yaptinlmadan bulunduklan kbyden di
ger koye nakledilen hayvanlarin vergilerinden 
yiizde yirmi; 

D) Kayid miiddeti iginde bulunduklan ko
ye kaydettirilen hayvanlardan kayid ve yokla
ma miiddetleri iginde nakil veya ifraz tezkeresi 
almmadan kaza hududu haricine gikanlan hay
vanlarin vergilerinden yiizde elli; 

E) Kayid miiddeti iginde kaydettirilmeyip 
yoklamada meydana gikanlan hayvanlarm ver
gilerinden iki kat; 

G) Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
tahakkuk miirurii zamani miiddetinin sonuna 
kadar kayid harici olduklari ihbar ve tahkikat 
ile meydana gikanlan hayvanlar mektum sayi-
larak vergilerinden dbrt kat; 

F) Nakledilen hayvanlarm nevi ve adedile 
nakil ve ifraz tezkereleri muhteviyati arasmda 
fark gikarsa fazla kisim mektum sayilarak keza 
dbrt kat; 

Zam cezasi almir. 
Ancak vergi farki olmaksizm erkeklik ve di-

silik bakimmdan fark zuhur eder ve bunun ka-
gakgilikla bir ilgisi olmazsa bunlardan ceza alm-
maz. 

Kanunen muayyen yoklama miiddetinden ev-
vel hayvanlarm kaydile defterine yanlis kayde-
dildigi veya hig kavdedilmedigi sahibi veva ba-
kicisi tarafmdan yazi ile haber verilirse ceza 
almmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — Ikinci maddenin D fikrasmda 
yazili hayvanlardan, taksit miiddeti iginde ka
yid defterine gegirilmemis olanlardan nevilerine 
gore bu kanun mucibince tayin edilecek vergi 
miktarmm yiizde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Kaydedilmeyen veya tezkeresi olmaksizm 
bulundu^u kaza haricine nakledilen ikinci mad
denin (C) fikrasmda yazili damizlik hayvanlar
dan nevilerine gore bu kanun mucibince tayin 
olunan vergi miktarmm yansi cezaen tahsil olu
nur. 

BUTCE E. M. M. SIERI DAY (Trabzon) — 
Maddenin ikinci satrrmda « taksit miiddeti » 
tabiri vardrr. Bu « kayid miiddeti » olacaktir. 

BALKAN — Maddeyi bu suretle tashih edi-
yoruz. Baska miitalea var mi? 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 
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MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar mec-

lisleri azasma ve belediyece kayid muamelesi-
ni yapmakla tavzif edilenlerle koy veya ma-
hallelerin kayid defterlerine kayidli hayvan-
laija gore tahakkuk eden vergi miktarmm yiiz-
de ikisi nisbetinde ve yoklama islerinde galis-
tirilan memurlara (Jandarma zabit ve kiiguk 

zabitleri dahil) da iicretlerinin veya emsali hasili 
ile birlikte maaslarmm birer ve jandarma ef-
radma da tiger ayligi nisbetinde ikramiye ve-
rilir. Yoklamada fevkalade gayretleri goriildti-
gii valilerce tasdik olunanlarm ikramiyeleri-
ne, meydana gikardiklan kayid harici hayvan-
lann tahakkuk eden vergilerinin yiizde onuna 
kadar zam yapilabilir. Ancak bu zamlar birin-
ci fikraya gore alacaklan miktarrn bir katmi 
gegemez. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine da
hil edilmemis hayvanlar hakkmdaki maluma-
tmi bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclisleri-
nin koylerinde yapilan yoklama iizerine kagak 
hayvan bulundugu takdirde kendilerine ikra
miye verilemez. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Yukanda yazili maddelerde 
tayin olunan vazifeleri zamaninda ifa etmeyen 
veya sair suretle vazifelerinde ihmal ve terahi 
gosteren memurlar ile muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri hakkinda ihmal sugundan kanuni takibat 
yapilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Hayvanlari kaydettirmeksizin 
sahiblerine kayid ilmuhaberi veren belediye 
memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azasi ile 
yoklama esnasmda bilerek ketme meydan ve
ren veya her hangi bir suretle vazifesini suiis-
timal eden memurlar ve jandarmalar hakkinda 
da Tiirk ceza kanununun hukumlerine gore ta
kibat icra olunur. 

Bu suglari isleyen muhtar ve ihtiyar meclis-
leri azalarile jandarma efrad ve zabitanrnin ve 
memurlarrn ikramiye istihkaklan dahi sakit 
olur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler...Madde kabul edil
mistir. 

Baska htikumler 

MADDE 29 — Yoklamada veya yazi ile vaki 
ihbar iizerine yapilan arastirmada bulunan ve 
sahibi gikmayan hayvanlar zabit varakasile 
tesbit edilerek, 48 saat iginde sahibi zuhur et-
medigi takdirde tahsili emval kanunu hukiim-
leri dairesinde satilir. Vergi ve cezasile birlikte 
hakim masarifinin tutari irad kaydolunur. 

Fazlasi sahibi zuhurunda verilmek iizere ema-
nete alinir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler...Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 30 — Ikinci maddenin C ve D fik-
ralannda yazili hayvanlar igin tahakkuk etti-
rilen vergiler mali yil girdikten sonra usulii da
iresinde terkin olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler...Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 31 — Verginin taalluk ettigi mali 
yilm hululunden itibaren tig mali yil iginde ta
hakkuk ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte ta
hakkuk ettirildigi mali yili takib eden bes mali 
yil iginde tahsil olunmayan vergiler miiruru za-
mana ugrar. 

SIRRI iQOZ (Yozgad) — Ekseri yoklama 
miiddeti bittikten sonra yekdigeri aleyhinde bu 
sayim meselesini alet ederek ihbar ederler. 
Bunun iizerine bir gok tahkikat yapilir, yeni-
den sayimlar yapilir, hasili kanun garaza ve 
sahsiyete alet olur. Burada verginin tahakkuk 
ettigi mali seneden itibaren iig sene zarfmda 
tahakkuk ettirilmeyen yahud tahakkuk ettiri
lipte bes senede tahsil edilmeyen vergiler mii
ruru zaman a ugrayor. Benim su maddeden an-
ladigim; sayim yapilmis, yoklamasi da yapn-
mis, cleftere gegmis, fakat malmemuru onun 
borcunu tahakkuk ettirmemis. Binaenaleyh ta
hakkuk ettirmemis ise ve iizerinden iig sene geg
mis ise miiruru zamana ugrar, yine tahakkuk 
ettirmis te iizerinden bes sene gegtigi halde 
tahsil edilmemis ise bu da miiruru zamana ug
rar manasi anlasilryor. Acaba anladigim gibi 
midir? Ug sene miitemadiyen bir siirii sahibi 
takib edilecek midir? Muhakkak ihbar dahi 
edilse o adamm izag edilmemesi igin bir kayid 
ister. Bu, hal bir gok suiistimalleri mucib 
oluyor ve bu yiizden senelerce siiriinenlere ve 
hatta Temyizde evraki bulunanlara bizzat sa-
hid oluyoruz. Maddenin metninden anladigim 
sudur; Yoklama yapilmis, deftere gegmemis, 
iig sene gegmis miiruru zaman var. Yoklama 
yapilmis, deftere gegmis, tahakkuk ettirilmis,, 
tahsil edilmemis, bes sene gegmis yine miiruru 
zaman var. Borcu istenilmez. Binaenaleyh iki-
de birde senin siiriin sayilmamis, ihbar var-
dir, filan diye halka Hiikumetin miiraat et-
memesini temin igin bir miiruru zaman noktasi 
ister. 

MALIYE V. FUAD AGRALI ( Elaziz ) — 
Sayim yapilmis, yoklama yapilmis, bu vergi 
tahakkuk etmistir. Bunu malmemuru kaydine 
gegirmemisse vazifesini suiistimal etmistir. Ne 
vakit olsa o muamele yapilir ve memur hakkin
da da takibat icra edilir. Miiruru zaman kay-
di de elyevm meri olan kanundaki maddenin 
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motamot, harfi harfine aynidir, degismemis-
tir. 24 ncii maddenin (G) frkrasmda (Her 
mahallin yoklamasi bittig-i tarihten tahakkuk 
mururu zamani miiddetinin sonuna kadar ka-
yid harici olduklan ihbar ve tahkikat ile mey-
dana gikarrlan hayvanlar mektum sayilarak 
vergilerinden dord kat zam cezasi almrr) de-
niliyor. Bu yolda kayidden, yoklamadan ha-
rig kaldigi bilahare ihbar edilirse bu ihbar 
iizerine tabii tahkikati yapacaktir, Bu tahki
kat igin bir miiddet brrakilmistrr. 0 miiddeti 
de big degistirmedik. Bu gun meri olan ka-
nunda ne ise onu aynen buraya aldik. Buyur-
duklari gibi kaydi, yoklamasi yapilmis ta mal-
memuru tarafmdan deftere gecirilmemisse bu-
nunla hig bir alakasi yoktur. 

SIREI igOZ (Yozgad) — 25 nci maddedeki 
tahakkuk, mayisrn 20 sincle yoklama bitiyor. 
20 mayistan haziranm basina kadar olan miid
det bittimi bu yoldaki ihbar artil: dinlenmez. 
Hazirandan sonraki ihbarm 25 nci madde hiik-
mii ile dinlenmeyecegi anlasilryor. Ciinkii za-
ten haziranm basmda taksit gelmis oluyor. 
Zimmeti meydana gikmis olan tahsilati emre-
diyor. Bu maddeden, hazirandan sonra davar 
sahiblerine miidahale edilemez gibi bir mana 
anlasilryor. Bu itibarla bu cihet noksandir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska mutalea 
var mi? Tadilname olmadigina gore maddeyi 
aynen reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazili tebligierde 
ve miiddetlerin hesabmda hukuk muhakemeleri 
usulii kanununda kabul edilen hiikurnler cere-
yan eder. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 33 — Transit esyasi naklinde kulla-
nrlan Iran develeri miitekabiliyet sartile kayde 
ithal edilmez ve vergi almmaz, Ancak bu ka-
bil develer dahili nakliyatta kullanildigi takdir-
de bu hiikiimden istifade edemez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Hayvanlar vergisi tahakku-
kuna aid bilumum defter ve evrak ile hayvanla-
rm kayid ilmiihaberleri ve nakil ve ifraz tezke-
releri damga ve tayyare resimlerinden muaftir. 

Ancak miikelleflerin itiraz ve temyiz talep-
nameleri bu muafiyete girmez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 35 — 1839 numarali ve 6-VII-1931 
tarihli kanunla ekleri ve tadilleri miilgadrr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1936 senesi ver-

gilerinin kayid, yoklama ve tahakkuk gibi sek-
le aid muameleleri bu kanun hiikmiine gore ya-
pilir. ve 1 haziran 1936 tarihinden evvel 1936 
mali senesi vergisine mahsuben almacak te-
minat ve paralar bu kanunda yazili nisbetler 
iizerinden hesab olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1935 ve daha 
evvelki senelere aid muameleler 1839 numarali 
kanun hiikiimlerine gore intag olunur. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 36 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari
hinden muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 37 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri me-
murdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm miiddeti hitamrnda ikinci miizake-
resi yapilacaktir. 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 
1932 yili son hesabma aid mutabakat beyanna-
mesine rey vermeyen var mi? Rey toplama mua-
melesi bitmistir. 

4 — Ankarada dil ve tarih - cografya fakultesi 
kurulnmsi hakktndaki kanuna bagh 1 ve 2 sayih 
(;izclgderde degisiklik yapilmasma dair kanun la-
yihusi ve J'iitce encumeni mazbatasi (1/360) [1] 

MAARIF VEKILi SAFFET ARIKAN (Er-
zincan) — Arkadaslar, bu fakiiltemiz agilmis bu-
lunuyor. Emaneten idare olunan bu fakiiltenin 
daha normal bir sekilde isleyebilmesi igin kanu
nun miistacelen miizakeresini rica ederim. 

BALKAN — Vekili aidi kanunun miistacelen 
miizakeresini istiyor. Reye arzediyorum. Miis
tacelen miizakeresini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda miita-
lea var mi? Maddelere gegilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Ankarada bir dil ve tarih - cografya fakultesi 
kurulmasi hakkmdaki kanuna bagh cetveller-

de degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — Ankarada bir dil ve tarih -
cografya fakiiltesi kurulmasi hakkmdaki 2795 
sayili kanuna bagh (1) sayih cetvelden 8 nci 
dereceden 45 lira maasli dekan katibi gikaril-
mis ve bu cetvele yedinci dereceden 55 lira ma
asli bir yonetim direktorii eklenmistir. 

[1] 75 sayth basmuyazi zaptin sonundadir. 
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BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? Kabul edenler isaret buyursunlar. Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Ayni kanuna bag-
li (2) sayili cetvelden 200 lira iicretli dekan 
iicreti kaldinlmis ve bu cetvelde yazili hademe 
sayisi on bese gikanlmistrr. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler... Kabul edilmistir 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agk reye arze-
diyorum. 

BttTQE E. REtS VEKILl MtJKERREM tJN-
SAL (Isparta) — Bu kanunun muvakkat mad-
desinde « 200 lira iicretli dekan iicreti » denil-
mektedir. « tJcretli » kelimesi fazladrr, kaldinla-
caktrr. 

BALKAN — Bu iicretli kelimesini siliyoruz. 
Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arzet-

tim. 

5 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 
41 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair 
kanun layihasi ve Ziraat encumeni riyaseti tez-
keresile Maliye ve Biitce enciimenleri mazbata-
lan (1/307) [1] 

BALKAN — Tevzi edilmistir. Heyeti umumi-
yesi hakkmda miitalea var mi? Maddelere gegil-
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 41 nci maddesine bir fikra eklenmesine 

dair kanun 

MADDE 1 — 2490 sayili arttirma, eksiltme 
ve ihale kanununun 41 nci maddesine asagidaki 
fikra eklenmistir: 

E - Mahalli tarife bedelile krymeti bes bin 
lirayi gegmeyen dikili, devrik, kesik, terkedil-
mis, imal edilmis agaglarla her gesit orman 
mahsulati ve her hangi bir sekilde idarece 
zaptedilmis mallar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

[1] 74 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini yap-
maga Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Muddeti hitammda kanunun ikinci miizake-
resi yapilacaktir. 

6 — Ordu saylavi Tlumdi Yaimanm, ashen 
hbhiijc inektcbind.cn cikaa (iskeri kimyaycrlerle 
dis hekimlerine verilecek tcciiizat bedeli hakkm
da- kanun teklifUe zabitlerle askeri memurlara 
meklepien nesellerinde bir defaya mahsus olmak 
iizere icchizat bedeli verilmesi hakkmda kanun 
Idi/i/tasi re Mild Mnd.aj'aa, re Hiltcc enciimenleri 
•mazbatalari (2/18, 1/352) [1] 

BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda miitalea var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Subaylara ve askeri memurlara verilecek elbise 
ve teghizat bedeli hakkmda kanun 

MADDE 1 — Kara, deniz ve hava kuvvet-
lerile jandarmaya mensub biitiin subaylara ve 
askeri memurlara siniflanna mahsus mekteb-
lerden ilk giktiklarmda ve hazarda muvazzaf 
smifa nakledilen ihtiyat subaylarma elbise ve 
teghizatlarmi ikmale yardim igin bir defaya 
mahsus olmak iizere taalluk ettigi biitgelerin 
teghizat tertiblerinden 150 ser lira verilir. 

MILLI MtJDAFAA ENCtfMENi M. M. Gl. 
KAZIM SEVtJKTEKIN (Diyarbekir) — Askeri 
memurlar bazan mektebten giktiktan sonra fab-
rika veya sanayi kismma girer. Mekteb veya 
Avrupaya gbnderilir. Dondiikten sonra memu-
riyete tayin edilir. Miisaade buyurursaniz, 
Biitge encumeni de miizaheret ederse ikinci mad-
dede biraz tadilat teklif edecegim. Kabuliinii 
rica ederim. 

« Subaylara siniflanna mahsus mektebler-
den ilk giktiklarmda ve askeri memurlar da 
siniflanna mahsus mekteblerden giktiktan son
ra memuriyete tayinlerinde ». 

Bu sekilde tadili rica ediyorum. 
BALKAN — Tadilin yazili sekli okunacak-

tir. 

MADDE 1 — Kara, deniz ve hava kuvvet-
lerile jandarmaya mensub biitiin subaylara si-
niflarma mahsus mekteblerden ilk giktiklarm
da ve askeri memurlara siniflanna mahsus mek
teblerden ilk giktiktan sonra memuriyete ta
yinlerinde ve hazarda muvazzaf sinifa nakledilen 
ihtiyat subaylarma elbise ve teghizatlarmi ik
male yardim igin bir defaya mahsus olmak iize-

[1] 76 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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re taalluk ettigi biitgehrin teghizat tertiblerin- I 
den \5Q ser lira verilir. 

BALKAN — Biitge enciimeni muvafik gorii-
yor mu? 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Muvafiktrr. 

BALKAN — Birinci maddeyi tadil veghile 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 346, 589, 996 numarali kanun-
lar miilgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

HAMDl YALMAN (Ordu) — Soz istiyorum. 
BASKAN — tJgiincu. madde hakkinda soyle-

yecekseniz okutayrm. 
HAMDl YALMAN — Hayir! ttgiincii mad-

deden ewel soyleyecegim. 
Enciimen bir madde ile « 346, 389, 996 numa

rali kanunlar miilgadir » diyor. Bu kanunlar 
muhtelif zamanlarda cikmistir, o kanunlarla 
Harbiye, Bahriye, Tibbiye, Eczaci ve Baytar 
mektebinden gikan talebeye techizat bedeli ola-
rak 150 lira verilmesi kabul edilmistir. Ahiren 
Milli Mudafaa bu mekteblerin bazilanna yeni 
smiflar ilave etmistir. Mesela disgi, kimya si-
nrfmdan ayni serait altmda talebe gikarmistir. 
Tabii bunlar hakkmda kanun olmadigi igin bu 
smiflardan gikanlanlara daha evvelisi igin, 
teghizat bedeli verilmemis, 1936 dan itibaren 
verilmistir. Meclise bunun igin bir kanun sev-
kedilmisti, bu kanun Meclise gelmemis, bir 
yerde kalmistrr. §imdi 934 te gikanlar bu be
deli alamamislardir ve bunlar techizat bedeli 
almadiklan igin miistekidirler, diger arka-
daslarmdan ayri tutulduklan igin hosnut de-
gildirler. 

Bendeniz bir kanun teklif etmistim o da, 
berri ve bahri hepsine teghizat bedeli verilme-
sine dairdir. Bu kanun Biitge enciimenine gel-
di. Milli Mudafaa enciimeni muvakkat bir 
madde ilave etti. 0 muvakkat madde diyordu 
ki, mektebden gikrpta simdiye kadar teghizat 
bedeli almayanlar bu kanundan istifade eder-
ler. 934 ve 935 senesinde gikmis olanlar bu 
kanundan istifade edeceklerdir. Biitge enciime
ni, mali kanunlarm makabline tesmilinin do£- | 
ru olmayacagi miilahazasile bu muvakkat mad
deyi nazari dikkate almadi. Nesri tarihinden 
muteberdir, dedi. Miiteakib kanunlar seneler-

'den beri bir gok zabitlere teghizat bedeli al-
mak hakkmi vermistir ve binlercesi almistir. 
§imdiden sonra da binlercesi alacaktrr. 934 -
935 senesinde gikanlar yiize balig olmaz. Bun
lar mahrum kalacaklardir. Mesela ben ve di
ger bir arkadasrm askeri lisesinden gikmisiz. 
Ayni seraiti haiziz. Miidafaai Milliye vekaleti 
beni Harbiyeye diger arkadasrmi kimya smi-
fma veya disgi sinifina vermis. Birisi, hak- i 

kmda kanun oldugu igin teghizat bedelini ali-
yor, digeri almryor. Tabiidir ki bu dogru de
gildir. Milli Mudafaa enciimeni esbabi mucibe 
mazbatasmda, bu zibatana da teghizat bedeli 
vermek dogrudur, 934 - 935 senesinde gikan 
zabitani ayirmak dogru degildir, diyor. §imdi 
996 numarali kanunun birinci maddesini oku-
yayim: 

(Madde 1 — Mektebi tibbiyei askeriyeden 
neset edecek askeri eczacilarma, teghizatlari 
igin bir defaya mahsus olmak iizere Miidafaai 
Milliye biitcesinin teghizat tertibinden yiiz el-
liser lira ita olunur). 

Yine ayni kanunun ikinci maddesini de oku-
yorum: 

(MADDE 2 — Bu kanun ahkami, 1926 se-
nesi zarfmda neset eden askeri eczacilar hak
kmda dahi tatbik olunur.). 

Bu kanun 927 de gikmistrr. Bir sene ewelki 
cikanlara tesmil edilmistir. Bu subaylar da ote-
kiler gibi canla basla calisiyorlar. Bundan 
mahrnm kilnnvacao-miza emin olarak bendeniz 
Milli Mudafaa encumeninin muvakkat maddesi-
nin kabuliinii rica ile takririmi takdim ediyo-
rum. 

MlLLI MtTDAFAA En. M. M. Gl. KAZIM 
SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — Arkadasrmiz 
Yalmanm teklifini kabule Heyeti umumiyenin 
meyyal oldugunu gordiim. Yalniz muvakkat 
maddede (Disci ve kimyaker subaylar1) ibare-
sinin zikredilmesini rica edecegim. Qiinki bun
lar 934 senesinde cikmislardir. 934 te 12 kim
yaker, 935 te 5 disgi ve 15 kimvaker gikmistrr 
ki bunlara verilecek tahsisat 3 800 lira kadar-
drr. 

BttTCE En. RElS V. MtJKERREM ttNSAL 
(Isparta) — Enciimenin noktai nazarmi encii
men azasi bulnan Bay Hamdi izah ettiler. Biz 
bu muvakkat maddenin kabuliinii ve daha ev-
velki kanunlara tesmilini muvafik bulmryoruz. 

BASKAN — Takriri okutuyoruz. 

Yiiksek Reislige 
1934 - 1935 senelerinde mekteblerini bitirnds 

subaylara da teghizat bedeli verilmesini ve 
Milli Mudafaa enciimeninin muvakkat maddesi-
nin kabuliinii teklif ediycrum. 

Ordu 
Hamdi Yalman 

BALKAN — Enciimence takriri nazari dik
kate almmak iizere reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul edilmis
tir. Takrir madde ile birlikte enciimence naza
ri dikkate almmak iizere oraya tevdi edilecektir. 

Diger takriri okutuyorum : 

Yiiksek Baskanliga 
Arzettigim esbaba binaen 1934 - 1935 senele

rinde askeri kimyagerlerle dis hekimlerine de 
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teghizat bedeli verilmesi igin Milli Miidafaa en-
ciimeninin muvakkat maddesinin kabuliinii arz 
ve teklif ederim. 

Diyarbekir 
Kazim Seviiktekin 

BALKAN — Takriri kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Bunu da diger takrirle beraber nazari dikka-
te almmak iizere enciimene gbnderiyoruz. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Hudud ve sahiller sihhat genel miidiir-

liig-ii 1932 mali yili son hesabrna aid kanun 
layihasi igin (249) zat rey vermistir. Muamele 
tamamdrr. Kanun (249) reyle kabul edilmistir. 

Ankarada Dil ve tarih - cografya fakiiltesi 
kurulmasi hakkindaki kanuna bagli 1 ve 2 sa-
yili gizelgelerde degisiklik yapilmasma dair 
kanun layihasma (233) zat rey vermistir. Ka
nun (233) reyle kabul edilmistir. 

Ruznamede miizakere edilecek baska mad-
de kalmamistir. Carsamba giinii saat 15 te top-
lanilmak iizere inikada nihayet verilmistir. 

Kap&nma saati : 16,40 

H u d u d v e s a h i l l e r s i h h a t n e n e l l in idur l i i t j i i 11K52 m a l i y i l i s o u h e s a h m a 
a i d k a n i i n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t k esi 

( Kanun kabu! edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akgin 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 

Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Miistenkifler 

Reye i§tirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
249 
249 

0 
0 

141 
9 

/ Kabul 
Tevfik Arican 
Turkan Basbug 

Aydm 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Balihesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Ismail Hakki Uzungar-
sih 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bureu 
Rah mi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayaztd 
ilalid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Ismail Hakki Uzmay 

edenler ] 
Mitat Kuzay 
§ukru Giilez 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Kefik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fchmi G ergeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ckibe tnscl 

Qanakkale 
Siikrii Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qankirt 
Mustafa Abdiilhalik 
Rcnda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Alt Zirh 
Asim Us 

Atif Tiizun 
(Jorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Isniet Eker 
Miinir Qagil 

Benizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik
tekin 
Huriye Oniz 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik KaltakkTran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrab 
Fuad Ziya QJiyiltepe 
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Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik ' 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Diunlu 
Nakiye Elgiin 
^iikru Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General All Hikmet 
Ayerdem 
Mcmed §ahin 

Oiresun 
General thsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabumcu 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Giimiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mntlti 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Noset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General $iikru Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 

Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 
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General K&zim Inane, 
Halil. Mentese 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
MUkerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sircl 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Rt-sid Ozsoy 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
Sovket Odiil 
Zuhtu Akn) 

Ktr§ehir 
Hazim Borekcj 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Sal ah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
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Ali Riza Siirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali I uad Ce-
besoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic, 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyii •. Avni Erean 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 

Mus 
§evki Qiloglu 
§ukrii Ataman 

Nijjde 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya 
Dr. Rasiro Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biyer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
§evki Susoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 
Vusuf Kemal Tengirsenk 

Stvas 
tsmail Memed Ugur 
Necmettin Sadik 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 

^emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig" 
Ziya Basara 

Tekirdafi 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
General Sitki Uke 
Hiirrem Ergun 
Nazim Poroy 
Resai Eri^ken 
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Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyuboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Ay dm 
Raif Karadeniz 

Sirn Day 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Din^soy 

liefet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabaeak 

[Beye i$tirah etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Ttirker 

Amasya 
tsmail Hakki Mumcu 

Ankara 
Aka Giindiiz 
(Izinli) 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. 0.) 
Yahya Galib Kargi 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayazid 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §ere.f Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Atif Akgiig 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
(Izinli) 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 
Haydar Riistu. Oktem 
Necib Ali KiiQiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Meedi Boysan 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykag 
(Izinli) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kihc. 
Nuri Conker (Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atag 

tgel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
Ahmed Hnmdi Deniz-
men 
General Rofet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eldem 
Sal ah Cimcoz 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riislii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Siikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Ears 
Memed Fuad Kopriilii 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Ibrahim Garantay 

Sami Erkman 
Sitki Serif Bken 

Kayseri 
Veli Yasin 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Kazim Giirel 
Nairn Hazim Onat 
Rescam Sevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muhlis Erkraen (Bakan) 
Receb Pekcr 

Malatya 
General I sine} Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Sabri Toprak (Izinli) 
(Izinli) 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Mitad Alam 
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Mardin 
trfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 
Os-ran Dinger 

Mugla 
Hiisnu Kitabei 
Yunus Nadi 

Mu$ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu<*ay 

Ordu 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 

I : 26 13-1 
Samsun 

Memed Ali Yoriikel 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 
flilmi Uran 

Siird 
tsmail Miistak Mayakon 
Vlahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Siva? 
Hiisrev Gerede 
Mitat §ukrii Bleda 

-1936 C : 1 
Rasim Basara 

Tckirdag 
Cemil Uybadm 
Paik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 

Hiisnii Konay 

Trabzon 
Hamdi Olkiimen 
(Izinli) 
Hasan Saka 
Seniha Hizal 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 

Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtii Soyak 

(Izinil) 
Rif at Vardar 

»y©^( 

A n k a r a r i a rlil v o t a r i h Cof j r a fya f ak i i l t o s i k i i r u h n a s i h a k k m r i a k i k a n n n a 
b a t / h I v o I I s a y i h e i z e h j e l o r d e d o u j s i k l i k y a p i l m a s i n a daii* 

k a n n n a v e r i l o n r o y l o r i n n e t i c r s i 
( Kanun kabul edilmislir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 233 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 157. 
Munhaller : 9 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Cemal Akgm 
Haydar Qevqel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Hati Qirpan 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 

Rifat Araz 
§akir Kmaci 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 

Aydm 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Oemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
tsmail Hakki Uzunqar-
sili 
Memed Demir 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. 01. Besim Omer Ak-
ali£ 

Bolu 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Denli 
Siikrii Giilez 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 

Fatin Giivcndiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale. 
Dr. Mustafa Bengisu 
^iikrti Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qankxrx 
Mustafa Abdiilhalik 
Ren da 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Ali Zirh 
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A sim Us 
Atif Tiiziin 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 

Denizli 
Emin Asian Tokad, 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
f^eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali (Bakan) 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Memed §ahin 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer KTITQ 

Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac, 
Sjlevket Erdogan 

t : 26 13-1-1936 
lqel 

Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §iikrii Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hiisnii Qatar 
K8.mil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Turan Tlnal 
Miikcrrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilii 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Guntay 

Kastamonn 
Nuri Tama§ 
Sami Erkmen 
Tahsin Ooskun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

KtrMareli 
$evket OdM 
Ziihtii Akm 

Kirsehir 
Lutfi Miifid Ozdes 

0 : 1 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Sal ah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Siirel 
Bediz 

Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustaf i Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutdhya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besira Atalay 
Ibrahim Dalkilic, 
Memed Somer 
Nasid Uhift 
ftmcr Dine, '^ 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pekta? 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 

Riza Erten 
Mugla 

Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
§ukrli Kaya 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloghi 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
tsmail Memed U£ur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
l^emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Basara 
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Tekirdag 

Rahmi Apak 
§akir Kescbir 

Tokad 
Galib Pekcl 
Gl. Sitki tike 
Hiirrem Ergiin 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz (Izinli) 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Falih Rifki Atay 
Kamal Ataturk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Tiirkan Bastug 

Aydtn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kaznn Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
(t A.) 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qanibel 
(Izinli) 

Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 

Seniha Hizal 
S i m Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet ttgen 

[Beye i§tirak etmeyenler] 

Mitat Denli 
Burdur 

Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §erei Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozeng 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kaznn Samanli 
General §efik Tiirsan 
Haydar Riistu Oktem 
Necib Ali Kuijuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistu Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 

Erzincan 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 

Nafi Atuf Kansu 
Eskisehir 

Emin Sazak 
Istemat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali Kilic. 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Oumiisane 
Ali §>evket Ondersev 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(Izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar 
(Bakan) 

Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 

Tozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirri IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
§iikru Saraeoglu 
(Bakan) 

Kars 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. §ukru §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Veli Yasm 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel 
Nairn Hazim Onat 

Kiitahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonii 
(Basbakan) 
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General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
(tzinli) 

Mara§ 
Hasan Resid T&nkud 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdtirrezzak §atana 
trfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Mu§la 
lliisnii Kitabci 

Yunus Nadi 
Mu$ 

Hakki Kilicoglu 
Nigde 

Ahmed Vefik Ulugay 
Ordu 

Ismail Qamas 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Etem Tuneel 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Mtinif Yegena 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Ismail Mustak Maya-
kon 

Mahmud Soydan 
Sinob 

Cevdet Kerim Ine^ay i 
Vusuf Kemal Tcngirscnk 

Sivas 
Mitat §iikrii Bleda 
Neemettin Sadik 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Vahya Kemal Beyath 

Tokad 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Hamdi ttlkiimen (Izinli) 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Siileyman Sirrr Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungiin 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrcm Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhtii Soyak 
(Izinli) 
Rifat Vardar 

»*•-« .«.. 

T. B. M. M. Matbaasi 



S. Sayisi: 69 
Buyuk Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve Divani muhasebat 
1934 yih son hesablan hakkinda Meclis hesablannin tetkiki 

encumeni mazbatasi (5/23) 





S.SAYISI:69'UN EKI BOYUTLARI NEDENIYLE 
ALINAMAMI§TIR.TUTANAGA EKLIDIR 





S. Sayisi: 73 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 1932 yili son 
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair 
Divani muhasebat Riyaseti tezkeresile Hudud ve sahiller 
sihhat umum mudurlugu 1932 yili son hesabi hakkinda 

kanun layihasi ve Divani muhasebat encumeni 
mazbatasi (3/162, 1/67) 

Hudud ve sahiller sdihat umum mudurlugu 1932 yili son hesabma aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/162) 

T.G. 
Divani muhasebat 8 - II - 1935 
Umumt No. 82001 
Hususi No. 2262 

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Hudud ve sahiller sihhat genel direktorliigiinun 1932 mali yili kesin hesabma miiteallik ola
rak tanzim edilen mutabakat beyannamesinin miiteferri cetvellerile birlikte bagli olarak su-
nuldugu arzolunur. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

Hudud ve sahiler sihhat genel direktorlugiinun 1932 mali yilina aid kesin hesabi dairesinden gon-
derilmekle Divani muhasebatcja tetkik ve muhakcme edilmis olan idare hesablarile karsilastirilarak 
gorulen farklar ve sebebleri merbut cetvellerde arz ve izah olunmustur. 

tsbu cetvellerdeki me^ruhat nazarc dikkate alinmak sartile kesin hesabta yazili rakamlarin kabule 
de|er bulundugunu arzeyleriz. 

Divani Mu. Reisi 
8. Oran 

Aza 
Ziya Asian 

Aza 
E. Okan 

D. 1 Reisi D. 2 Reisi 
Faik A. Yurdakul 

Aza Aza 
Celil Dinger M. Menemencioglu 

Aza Aza 
Nazmi Basak Fdhri Ozbudun 

D. 3 Reisi 
A. Ozgen 

Aza 
R. Bdkuy 

Aza 
Z. Akeren 

D. 4 Reisi 
F. Ering 

Aza 
Halid Demirsoy 

Aza, 
M. Ali Apak 

Aza, 
B. Esen 

Aza, 
M. thsan Tilmay 

Miiddeiumumi 
Enver Arkun 
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Hudud ve sahiller sihhat uraum miidurliigii 1932 yili son hesabi hakkmda kanun layihasi 

(1/67) 

T. C. 
Bafvekalet 22 - X - 1933 

Kararlar mudurlugu 
Sayt: 6/3051 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Sihhat ve ictimai muavenet vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 16 - X - 1933 te 
Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigunun 1932 senesi kati 
hesab kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte yiiksek huzurlarina sunulmustur. 

Basvekil 
Ismet 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirlugunun 1932 senesi hesabi kati esbabi mucibe 
layihasi 

Miilhak blithe ile idare edilmekte olan Hudud ve sahiller sihhat umum miidurlugiiniin 1932 se
nesi on iki aylik hesabi katisine miiteallik cetveller ile kanun layihasi bu takrir ile birlikte takdim 
kilmdi. 

1932 mali senesi haziran 1932 iptidasmdan mayis 1933 nihayetine kadar on iki aylik bir devre-
den ibarettir. On iki aylik biitgeye nazaran 1932 senesi varidatinin muhammenati (804 000) lira 
oldugu halde on iki aylik tahsilati (171 429) lira (62) kurus fazlasile (935 792) lira (52) kurutsur. 

Fazla tahsilata aid izahat 
A — Gerek limanlanmiz arasindaki muamelati ticariyenin kesreti ve gerek transit gegen gemi-

lerin tezayiidii hasebile tonilato maddesinde (152 632) lira (46) kurus fazla tahsilat yapilmistir. 
B — Umum miidiirliige aid bes yiiz kiisur bin liralik ihtiyat akQesinin uzun miiddet Is banka-

sinda kalmasmdan dolayi senevi % 4 faiz miktarmdan (]5 371) lira (80) kurus fazla temettii ha-
sil olmustur. 

C — 1932 senesinde tesis edilmis olan Izmir liman ve sehir bakteriyoloji miiesesesinin tahlil har<j-
larile esham ve tahvilat kuponlarmin satis bedellerinin dahil olmasindan (3 425) lira (36) kurus 
fazla tahsilat vukubulmustur. 

Noksan tahsilata aid izahat 
D — Birinei faslin ikinci maddesini teskil eden sehadetname riisumu hayvan saglik zabitasi kanu-

nu ve ona miiteferri nizamname mucibince bu islere aid biitiin muamele ve vesikalann baytarlar tara
findan ifa ve ita edilmesi lazimgeldijgi gibi ecnebi memleketlerde ve yalniz baytarlar tarafindan verilen 
mense ve sihhat sehadetnamelerinin aranilmakta oldugu beyan edilerek sahil sihhiye idarelerinee 
bu vesikanin ayri bir sahadetname ile tebdiline liizum olmadigi Ziraat vekaleti ile sepkeden isar-
dan anlasilmis olmasma binaen 1932 mali senesi ortalarinda sahil sihhiye te^kilati tarafindan sa
hadetname riisumu nami altinda tahsil edilmekte olan mebaligin ve esasat dairesinde tahsil edil-
memesi takarriir etmis ve buna binaen ( 2 119 ) lira muhammen miktardan noksan tahslat vuku
bulmustur. 

E — 1932 mali senesi zarfmda 50 tona kadar olan merakibi bahriyenin seferlerini azaltmalarm-
dan dolayi miicelled patenta satisi yapilamamis olmakla bu maddeden de ( 1 876) lira noksan 
tahsilat yapilmistir. 

F — Ikinci faslm birinei maddesini teskil eden cezayi nakdi hasilatindan da vapur kaptanlari-
nm 1932 mali senesi zarfmda riisumu sihhiye kanununa muhalif fazla harekette bulunmamalarmdan 
dolayi (1 195) lira noksan tahsil olunmustur. 
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G — Bulasik limanlardan gelen vapurlara ikame edilen gardiyanlara mukabil vapur kaptanlarm-

dan alinmakta olan iieretin kaldirilmasmdan dolayi bulasiik riisumu maddesinden bu sebebe binaen 
(9 327) lira (97) kurus noksan tahsilat vukubulmusjstur. 

H — Miilhakat ambarlarmda meveud fersude esyalarm satiliga ihracinda tahminden daha dun 
bir fiatle satilmasmdan dolayi (119) lira (13) kurus noksan tahsilat yapilmi^tir. 

t — 1240 numarali kanun mueibinee Evkaftan almmasi ieap eden (75 000) liraya mukabil 1932 
mali senesi zarfinda (50 000) lirasi almmisi ve bakiye kalan (25 000) lira Evkaf biitQesinin mail va-
ziyeti miisaid olmamasindan dolayi tahsil edileme yerek 1933 senesinde verilmek iizere Evkafga bu 
para emanet hesabma almmistir. 

Varidatin tahsil olundugu mahaller ile eibayet olunan varidatin hangi mahallerde ve ne nisbette 
tahsil edildigini gosteren dereee ile tanzim edilmis bir kita cetvel mevcuttur. 

En qck hareketler ve muvaselet mmtakalari sirasile Hopa, Zonguldak, Bogazlar, Izmir ve Mer-
sin oldugundan varidatin miihim kismi bu mahallerce eibayet edilmekte ve diger yerler en ziyade 
sihhi ve sefainin tabi olduklan mali murakabe ile istigal etmektedirler. 

Icmal 

Masarifata aid izahat 

Masraf biitQesile verilen tahsisat 

Miifredat Fasil 

296 616 

| 277 092 

19 523 

35 500 

| 30 072 

5 427 

14 

86 

77 

23 

130 
141 

3 
2 
5 

13 

123 
134 

3 
1 
1 

12 

4 
17 
6 
8 

3 
14 
6 
5 

788 
820 
768 
240 
000 
000 

542 
439 
588 
257 
526 
738 

000 
000 
500 
000 

836 
801 
046 
387 

31 
69 

07 
16 
91 

89 
37 
98 
33 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

7 
8 
9 

10 

Maa§at ve iicurat igin tahsis 
olunan 

Tediye olunan 

Bu fasillar arasinda vukubulan 
tasarrufat 

Dairenin deruhte ettigi te§eb-
biisat i?in ddimi tahsisat 

Tediye olunan 

Bu fasillar arasinda vukubulan 
tasarrufat 

Binaenaleyh, memurin ve mustahdemin igin verilen maas ve tahsisattan (19 523) lira (86) ku
rus ve dairenin deruhde ettigi te^ebbusata aid tahsisattan (5 427) lira (23) kurus ve diger miite-
ferrik i^lere aid tahsisattan da (187 756) lira (27)kurus ki, eeman 1932 mali senesi butgesinden 
(212 707) lira (36) kurus tasarruf yapilmis-ftir. 
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817 803 68 

86 331 47 
283 980 70 
447 191 51 

817 803 68 

817 803 68 

ihtiyat akfesinin blndfosu 

1932 mali senesi nihayetinde 1933 senesi haziran iptidasina 
devrolunan ihtiyat akgesi olub blangosu a$agida g6sterilmi§tir. 
Depozito ve tasfiyeden mudevver emanet akgesi 
Butge emaneti 
ihtiyat akgesi 

Alacakli hesablar yekunu olub 1933 senesine devrolunan 

Verecekli hesablar 
Ankara i§bankasinda 6 1 1 numarali hesabi cari 

Hudud ve Sahiller sihhat 
U. M. Muhasebe mudiiru 

Sihhat ve igtimai 
muavenet vekili 

Dr. Refik 

Divani muhasebat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Di. Mu. enciimeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/67, 3/162 

7-1-1936 

Yiiksek Baskanliga 

Hudud ve sahiller genel direktorlii-
guniin 1932 mali yili hesabi katisi hakkmda 
Ba^vekilligin 22-X-1933 tarihli ve 6/3051 
numarali tezkeresile teklif olunan kanun la-
yihasile Divani muhasebattan gonderilen mu-
tabakat beyannamesi cetvellerile birlikte tet-
kik ve miizakere edildi. 

Kati hesab ile beyanname cetvellerindeki 
rakamlar arasmda bir fark gorulmediginden 
bu rakamlara gore tanzim olunan varidat ve 
masraf cetvelleri ili$ik olup Hiikiimetce tek
lif olunan kanun layihasi bazi kelimeler degi§-
tirilmek suretile tadil edilerek Umumi heyetin 

tasvibine konulmak iizere sunuldu. 
Di. Mu. En. Rs. 

Nigde 
Faik Soylu 

Aza 
Qorum 

N. R. Yildirim 
Aza 

Kastamonu 
Nuri Tamag 

Aza 
Mardin 

Hilmi Qoruk 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydm 
Aza 

Istanbul 
H. Oiirsoy 

Aza 
Kirsehir 

H. Borekgi 

Katib 
Yozgad 
Sungur 

Aza 
Istanbul 
H. Ergin 

Aza 
Konya 

M. Halid Tfner 
Aza 

Mugla 
Htisnii Kitabc% 
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HttKtHMETlN TEKLlFl 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti hudud ve 
sahiller sihhat umum mudurliigu 1932 senesi 

hesabi kati kanun layihasi 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum mUdurlUgiinun 1932 mali senesi umum 
masarifi bagli (A) cetvelinde gosterildigi iizere 
988 563 lira 64 kuru§tur. 

MADDE 2 — Mezkur mudiirlugun ayni se-
ne umum varidati bagli (B) cetvelinde gosteril
digi iizere 935 792 lira 52 kuniftur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1932 senesi icinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayri bir sii-
tunda gosterilen 212 707 lira 36 kurus iptal 
olunmnftnr. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Sihhat 
ve igtimai muavenet veMli memurdur. 

16 - X - 933 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet §». Sragoglu Zekdi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

#, Kaya HUmi 
Mf. V. V. Na. V. Ik. V. 
Dr. Refik Hilmi M. Celal 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik All Rana Muhlis 

DtVANI MUeASEBAT ENCttMENlNlN 
DE&t§TtRl§t 

Hudud ve sahiller sihhat genel direktorlugiinun 
1932 mail yili hesabi kati kanun layihasi 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat ge
nel direktorlugiinun 1932 mali yili masarifi 
bitisik (A) cetvelinde gosterildigi iizere 988 563 
lira 64 kurustur. 

MADDE 2 — Adi gegen direktbrliigun ayni 
yd geliri bitisik (B) cetvelinde gosterildigi 
iizere 935 792 lira 52 kurustur. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1932 mali yili 
i§inde sarfedilemeyen ve bitisik (A) cetvelin
de ayri bir sutunda gosterilen 212 707 lira 36 
kurus. iptal olunmusjtur. 

MADDE 4 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Sihhat ve 
igtimai muavenet vekili memurdur. 
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Fasil 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

Tahsisatin nevi 

Memur maa§i 
Ucretler 
Muvakkat tazminat 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafj 
Miitekaidin eytam ve eramil 
maa§i 
Oece pratikasi ucreti 
Demirbas. 
Levazim 
Mutefferrika 
Harcirah 
Resmi telefon masrafi 
Ucretli muhabere ve miikale-
me masrafi 
Masarifi mutenevvia 
Masarifi muhtelife 
Nakil vasitalan masrafi 
Reddiyat 
Gecen sene duyunu 
Eski sender » 
1715 numarali kanunun 3 nci 

maddesi mucibince Ciimhu-
riyet merkez bankasina verile-
cek itfa kar§iligi 
1931 senesi biitcesinden 
tahakkuK eden acik maa§i 
kar§iligi 

Fash mahsus 
Fasli mahsus 

[A] CETVELt 

Tahsisat 
Lira 

130 788 
141 820 

3 768 

2 240 

5 000 
13 000 
4 (00 

17 000 
6 500 
8 000 

700 

2 000 
22 800 

123 373 
59 000 

1 000 
4 000 

334 

5 448 

500 
600 000 

50 000 

K. 
Sarfiyat 

Lira 

123 542 
134 439 

3 588 

1 257 

1 526 
12 738 
3 836 

14 801 
6 046 
5 387 

152 

473 
15 618 

102 293 
50 399 

978 
2 602 

332 

K. 

31 
69 

07 

16 
91 
89 
37 
98 
53 
50 

14 
45 
44 
59 
40 
07 
14 

iptal olunan 
tahsisat 

Lira 

7 245 
7 380 

180 

982 

3 473 
261 
163 

2 198 
453 

2 612 
547 

1 526 
7 181 

21 079 
8 600 

21 
1 397 

1 

K. 

69 
31 

93 

84 
09 
11 
63 
02 
47 
50 

86 
55 
56 
41 
60 
93 
86 

5 448 

U mil mi yekmi 

500 
600 000 

50 000 

1 2 0 1 2 7 1 oo 

466 
458 680 

43 954 

i*88 56;t 

02 
77 
21 

6 4 

33-
141 319 

6 045 

2 12 7 0 7 

98 
23 
79 

3 6 
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[B] CETVELI 

F. M. Varidatin nevi 

1 
I 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
4 
5 

3 

Adi varidat 
Tonilato rusumu 
§ahadetname rusumu 
Miicelled patenta 
Fevkal&de varidat 
Cezayi nakdi hasilati 
Bula§ik rusumu 
Tevdiat faizleri 
Satilacak emval bedeli 
Hasilati muhtelife 
Evkaftan muavenet 

Unui im y e k u n 

Muhammenat 

675 000 
2 500 
6 000 

4 000 
20 000 
13 000 

1 000 
7 500 

75 000 

8 0 4 ~ 0 0 0 

Tahsil&t 

827 632 
381 

4 124 

2 805 
10 672 
28 371 

880 
10 925 
50 000 

J l^5 7 0 2 

46 

03 
80 
87 
36 

5 2 

t>m<i 
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S. Sayisi: 72 
Hayvanlar vergisi kanunu layihasi ve Ziraat, Maliye ve 

Biitge enctimenleri mazbatalan (1/311) 

T. C. 
Baqvekalet 7-XI-1935 

Kararlar MudurWgu 
Sayi : 6/3285 

T. B. M. M. Yiiksek Reisliginc 

Maliye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 - XI - 1935 te Yiiksek Mec-
lise arzi kararla§tinlan Hayvanlar vergisi kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte yiiksek 
huzurlanna sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Esbabi mucibe 

Hayvanlar vergisi, 7 - VI - 1931 tarihli vo 1839 numarali kanun mucibince alinmaktadir. Bu 
kanunun tanzim edildigi tarihte hayvan ve havvani mevad kiymetleri nazari itibare almarak hay-
van basina almabilecek vergi miktarlari biri 1931 senesine mahsus ve muvakkat olmak digeri, 1932 
senesinden itibaren tatbik edilmek iizcrc iki dereceli yapilmis ve 1932 den itibaren almaeak vergi-
ler daha hafif olarak tesbit edilmisti. Ancak umumi buhran, hayvan ve hayvani mevad kiymetle-
rinde de tesirini gosterdiginden 1931 ve onu takip eden senelerde vergi miktarile kiymetler arasm-
da mevcud olan nisbet ve tevaziin muahbaran b(zularak vergi agir gelmege baslamistir. Vergi ile 
hasilat arasindaki nisbet ve tevaziin tin muhafazasma itina ettigimizden biitge zaruretleri de goz 
oniinde tutularak vergi miktarlarmda yeni bir tahfif eihetine gidilmis ve koyun, kegi gibi kiiQiik bas 
hayvanlarda yiizde yirmi, yirmi bes, eift hayvanlarile nakliyatta kullanilan hayvanlar da yiizde 
elli dereeesinde vergi indirilmistir. Asagidaki tallo, her hayvanin vergisinde yaprlan indirme nisbe-
tini gostermektedir. 

Hayvanlarm. einsi 

Koyun, kilke^i 
Tiftik ke^i 
Deve 
Manda 
Sign* 
At, tgdig, katir 
Esek 
Domuz 

Mevcud vergi 

50 
40 

200 
150 

90 
125 

50 
300 

Tahfif miktan 

10 
10 

100 
75 
30 
65 
25 

200 

Tahfif nisbetd 

% 20 
% 25 
% 50 
% 50 
% 33 
% 52 
% 50 
% 66 

Bu tahfif, mahalli idareler hisseleri de dahil olmak iizere hayvanlar vergisi varidatindan dort 
buc.uk milyon liraya yakm bir tenezzulii intac, edccektir. 

Kanun projesinde bir taraftan vergi nisbetlerinde tenzilat yapilmakla beraber bir taraftan 
da meri kanunda, hayvan mektumatina mani olacak tedbirlerin alinmasi, metinlere biraz daha 
vuzuh verilmesi, tebligat ve itirazata aid ahkam ve usullerin diger vasitasiz vergilerimizdeki 
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esaslara gore tadili hususlari da nazan itibare alinmistir. Bu tadiller su cihetlere taalluk et-
mektedir: 

1 — Koylerimizin bazilannda kayid muamelesini icra edecek okur, yazar bulunmamasi, hay-
van kayid muamelesi igin ihtiyar heyetlerini miiskul vaziyete soknmkta, ve bilhassa Dogu 
vilayetlerinde bu hale daha sik rastgelinrnektedir. Bu yiizdeti kayid islei-hide karisikhklar ve 
suiistimaller do olmaktadir. Bu mahzurlarin otiiinii almak iizere bu kabil lu'iyloro, kayid zama-
nma miinhasir olmak iizere ucretli muvakkat memurlar gbuderilmosi f'aydab goruhiius ve bu-
nun iein salahiyet alinmistir. §ehir ve kasabalarda liiuhtarhk vezaifinin belediyelere intikali do-
layisile de lazrmgelen tadilat yapilmistir. 

2 — Meri kanunun 4 - 8 nor maddeleri hukiii.derine gore hayvanlar, her sene nisan iptida-
sindan 15 ine kadar koylerde ihtiyar heyetleri ve mahallelerde belediyeler marii'etile sahible-
rinin beyanma gore kaydedilmekte, kayid defterleri, kaydin bitanir giiuiinden itibaren azanii 
bir hafta iginde mulkiye memurlarma ve onlar tarafrndan da 48 saat zarfinda maliye memurla-
rina verilmekte ve bu tarihten itibaren mayism 15 nei gunii aksamma kadar da hayvanlarm 
yoklamasi yapilmaktadir. Bu vaziyete gore yoklama iein takriben 20 - 22 giinliik bir mtiddet 
kalmaktadir. Bu miiddet qok kisa oldugu gibi memleketin ekseri mahallerinde yoklama zama
ni hayvanlar dagilmis bulunmaktadir. Kazalarc«uza n a«' I r koylerin adedi vasati 50 ile 200 ara-
sinda tehaliif etmektedir. Bu kadar koyiin JO, 15 memurla 20 giin gibi kisa bir miiddet iein-
de yoklamasmi yapmak, bilhassa dag mmtakala^udaki hayvanlari meydana eikarmak mi'unkun 
olamryacagi asikardir. Yoklama miiddetinin bir az daha uzatilmasi elzem bulunmakhidir. Hay
vanlar vergisinin birinei taksiti en miihira h a s i l a t birakan kiieiik has hayvanlar iein hazira 
nin birinei haftasi olmasina ve mali yila girer^en biiteeye muhim bir varidat temin eden bu 
verginin taksit zamanini geriletmege de imkan goriilememesine binaen yoklama miiddotinm uza
tilmasi iqin kayid miiddetinin biraz geriye ve yoklamanin hit am tarihi de biraz derive almmasi 
zaruri goriilerek kayid miiddeti 1 - 15 nisandan 15 - 31 marta vo yoklamanin hilami tarihi de 
15 mayistan 25 mayisa nakledilmistir. 15 giin gibi kisa bir miiddetten ibaret olan bu evvele al-
manin muhim bir mahzuru olmiyaoak ve bu sayede kayid dcfterlerinin mal kalemlei-ino iadesi 
iqin 7 nei maddede tayin edilmis olan miiddetin hitammdan itibaren nisanrn 10 ndan mayisni 
25 nei aksamma kadar bir bucrik aylik bir zaiuan aynlmasi imkan altina girmis olaeaktir. 

3 — Mevcud kanuna gore yoklama mcmurlan kayid ilmiihaberlerini, miikelloflerden alarak, 
ellerine yoklamada zuhur eden hayvanlarm oinsini ve miktarlarmr gostermek iizere dolduraeak-
lari bir yoklama ilmuhaberi vermektedirler. Bu usul tatbikatta mali bir faide temin o1mod'm-i gibi, 
yoklama memurlarcnin koylerde uzun miiddet kayid islerile ugrasmalarmi ve bu yiizden vakil 
kaybetmelerini muoib olmakta bulundugundan, bunun yerine ayni maksadi daha iyi temin etmek 
ve vakitten de kazanmak iizere kayid ilmiihaberlerinin vizesi usulii konulmusfur. Bu vize mua
melesi evelden hazirlanrb vilayetlere gonderileeek olan damgalarla, yaptmlaeagi eihetle yoklama 
muamelesi bir kat daha basitlesmis olacaktir. 

4 — Meri kanunun 13 ncii maddesinde mevzubahs yayla tezkeresi tatbikatta faidesinden zi-
yade mahzurlan davet eylemekte bulundugundan maddede buna dair olan fikra kaldml-
mis; ayni maddenin birinei fikrasile miitenazir olmak ve taksit miiddeti ieinde koyden kbye 
hayvan naklinde ojkan ihtilaflan ortadan kaldirmak iizere dbrdiineii fikradan sonra bir fikra 
ilavesi liizumlu goriilmiistiir. 

5 ___ Mevcud hiikiimlere gore, raiikellefler hayvanlan hakkmdaki beyaularrui yazdirmalariiia 
ragmen bu beyana miistenid hayvan miktanna gore tahakkuk eden vergiler kendilerine ayriea 
ihbarname ile teblig edilme^kte ve itiraz hakki tani*imaktadir. Kazane, istihlak vergileri gibi miikol-
leflerin beyanma miistenid vergilerimizde bu beyana gore yapilan iahakkuka itiraz haklu tanmma-
mistir ve bu da <jok tabiidir. Hayvanlar vergisi, miikellefi en qok olan bir vergi oldugu gibi ta-
hakkukati da, biitiin vasitasiz vergilerin tahakkuk zamani olan, mali senenin son aylarma tesadiif 
etmektedir. Takriben 1 905 000 aded miikellefin vergilerinin tahakkuku iein birakilan bir ayhk 
bir devre ieinde ayni zamanda bunlarm her biri namma bir ihbarname tanzirai, iktihami miim-
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kiin olmayacak nriiskulata sebeb olmakta v<> bir taraftan da tahsildarlarm ibu ihbarnameleri teb-
ligle vakit kaybetmeleri de, tahsilat muamelatiui sektedar eylemektedir. Binaenaleyh yapilan tadi-
latla ihbarname tebligi ve itiraz hakki yalniz kayid hariei hayvam gikan miikelleflere hasredilmis 
ve tahakkukatta vukmi melhuz hatalarin tashih olunabilmesi i^in de vilayetlerde varidat miidur-
lerine ve kazalarda rnalmudiirlerine salahiyet verilmistir. 

6 — Evvelce vasitasiz vergilerimizde itiraz usulleri ve tetkik mercileri yekdigerine miitefaviid sjekil-
lerde bulunmakta idi. Bu usul ve mercilerin firsat diistiikge tevhidine dogru gidilmis ve kazang, mua-
mele, istihlak vergilerinde bu gayc, tahakkuk ettirilmistir. Bu kere hayvanlar vergisinde bu madde 
ile tevhid temin edilmek istenilmistir. 

Bu verginin tahakuku basit oldugu gibi zuhur edecek ihtilaflarm halli de ancak mahallinde 
yapilacak tetkikat ve tahkikat ile miimkiin olabilceegi ve temyiz komisyonlarinin bu vergi iizerinde 
istigalinde ameli bir faide meveud olmayip bilakis, kazang, muamele ve istihlak vergileri gibi kuv-
vetli bir vergi teknigi ve gcnis malumati umumiyeye ihtiyac, gosteren vergiler iizerindeki mesailerini 
uzatmaga ve geciktirmege saik oldugu anlasildigindan, hayvanlar vergisinde temyiz usulii kaldirilmis. 
ve itiraz komisyonlarinin karari nihai addolunmustur. 

7 —- Meveud kanunun 19 neu maddesi hiikiimleri tavzih edilmis olmakla beraber 13 ncii maddede 
dilata miitenazir bulunmak ve kayid hariei birakilan hayvanlanni yokla.mada.n evvel haber vermek 
isteyenlere kolaylik gosterilmek ve hiisniiniyet yolu birakilmak iizere bu madde tadilen kaleme alin-
mistir. 

8 — Yoklama icrasina memur edilen memurlann bazan hie, bir kacjak hayvan bulmadrklari ve mii-
kelleflerle uyustuklan ve meydana cikarilanlarin da verilen ikramiyeden daha az hasilat temin ettigi 
nazan dikkate alinarak hem memurlari vazifelerinde gay ret gostermege tesvik, hem de suiistimali me-
netmek iizere kendilerine kanuni liarcirahlari verilerek, ikramiyenin aneak kagagi meydana Qikaranlara 
ve nihayet 2 maasi gecmemek iizere, hasri daha muvafik gdriilmiis ve yoklama isinde gayret ve 
fedakarliklari goriilen en biiyiik miilkiye ve maliye memurlarma da ikramiye verdlebilmesi, kagagin 
tahfifine medar olacak tedbirlerden olmakla maddeye buna gore hiikiim konulmustur. 

9 — Kayid ilmuhaberlerinin alelade kagid gibi alinib verilmesi bunlann koy ihtiyar meclisleri 
veya memurlar elinde kalmasi ve bu da bilahare zuhur edecek mektumlarm setir ve ihfasmda alet 
olarak kullanilmasini intac etmekte oldugundan kanuna bu hususta hiikiim konulmustur. 

Muhtarlar, koylerinde meveud hayvanlari ve sahiblerini miikemmelen bildikleri halde miitema-
diyen mektumatin gogalmasi, bu hususta goz yuir malanndan ileri gelmektedir. Bunun oniinii al-
mak iizere maddeye hiikiim konulmus ve koylerinde mektum Qikan muhtarlara ikramiye verilmedigi 
gibi ayrica 25 liradan 100 liraya kadar hafif par: eezasi da konulmus ve meveud kanunun 22 ve 23 
ncii madeleri bu tadilat dolayisile tevhid edilmistir. 

10 — flerek yoklamada, gerek ihbar iizerine vaki arastirmalarda elde edilen kagak hayvanlarin 
tesbiti sirasinda yoklama memurlanni miiskiil me1, kie birakmak iizere ekseriya hayvanlara kimse sa
hib eikmamakta ve muhtarlarla ihtiyar heyetleri de ya sahibleri hakkmda ademi malumat beyan eyle-
mekte veya ortadan kaybolmaktadirlar. Bu vaz:yet karsismda memurlar da hayvanlari yakaladik-
lari yerde, miktarim tesbit edcrek birakmak met buriyetinde kalmakta ve atiyen bu yiizden bir gok 
ihtilaflar gikmaktadir. Bu kabil vaziyetlerin oniuie gegmek ve kagak tesbitlerini inzibat altina al-
mak iizere hiikiim konulmustur. 
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Ziraat encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat encumeni 
Karar No. 5 

Esas No. 1/311 

4 - XII - 1935 

Yiiksek Reislige 

tcra Vekilleri heyetinin 2 - XI - 1935 tarihli 
toplantisinda Yiiksek Meclise sunulmasi karar-
lastirilan ve enciimenimize gonderilen hayvanlar 
vergisi kanun layihasi varidat genel miidiirii ha-
zir oldugu halde eneiimenimizde okunup gorii-
suldii. 

Memleket ekonomi ve miidafaasinda Qok onem-
li yeri ve ulusal gelir kaynaklarimizin baslicasi 
ve e,ift§iligimizin temeli olan hayvanlarimran 
vergilerinin ekonomik duruma gore indirilmcsi 
yolunda Hiikiimetin hazirladigi bu layihayi en-
ciimenimiz §ok yerinde ve isabetli gorerek madde-
lerin Qogunu oldugu gibi kabul etmistir. 

Yalniz ikinei maddedeki muafiyetler kismina 
bulasik hastalik yiiziinden kayid zamanmda o-
len hayvanlar igin (G) fikrasi konulmus ve hay-
vanlarmin tesbiti bakimmdan cift^iye daha ko-
laylik gosterilmis olacagi diisiincesile kayid ve 
yoklama miiddetleri daha ileri almmistir. 

15 nci maddeye celep hayvanlarmi bir yev-
den baska yere gotiirmek isteyenlerin harci-
rahlari kendileri tarafindan verilmek iizere 
yoklama memuru isteyebilecekleri hakkmda hii-
kiim konmasi hem celep esnafma bir kolayhk 
olmak hem de yoklama sirasinda hayvan ve et 
fiatlarinin bu yiizden yiikselmesine meydan 
verilmemek bakimmdan liizumlu goriilmiistiii'. 

Merinos koyunlarinin memleket dokuma sa-
nayiindeki onemi goz oniinde tutularak ciftgi-
lerimizin ragbetini uyandinnak iizere bunlar-
dan hayvan basma 25 kurus almmasi karar! as-
t inlarak 18 nci maddeye ona gore hiikiim kon-
mustur. 

Sicak, soguk ve ihk iklimleri iejnde topla-
yan memleketimiz vergi talisilatmm az c,ok bu 
seyri takib edel)ilmesi bakimmdan taksit za-
manlarinin temmuz ve agustos aylarinm ilk haf-
ta lan olarak belli edilmesine Maliye vekili sa-
lahiyetli kilmmistir. 

Havalelerine gore Maliye enciimenine gon-
derilmek iizere Yiiksek "Reislige sunulur. 

Ziraat En. Re 
Izmir 

JR. Kbkey 

Aza 
Seyhan 

Tevfik Tarman 

Aza 
Konya 

C. Tekin 

Aza 
Nigde 
C. Oral 

isi M. M. 
Manisa 

Katib 
Bolu 

Yasar Ozey 

Aza 
Bolu 

M. Kuzay 

Aza 
Balikesir 
/ / . Selguk 

Aza 
Ankara 

H. Qirpan 

Aza 
Kirsehir 

A. Esen 

Aza 
Maras 

Nuri Ural 

Aza 
Ankara 

M. Ayash 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 24 
Esas No. 1/311 

Yiiksek Reislige 

23 - XII -1935 

1839 sayili hayvanlar vergisi kanunu yeri-
ni tutmak iizere hazirlanib Basvekaletin 7 
tesrinisani 1935 tarih ve 6/3285 sayili tezkeresi-
le Biiyiik Meclise sunulan ve Ziraat enciime-
nince miizakereden sonra enciimenimize tevdi 

olunan kanun layihasi tetkik ve miizakere 
olundu: 

Layiha hayvanlar vergisinin nisbetini bu 
giiniin iktisadi zaruretlerine uygun bir hale 
getirmis ve hayvan vergilerini % 20 ile 66 
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arasinda indirmistir. Yurd servetinde biiyiik 
bir milli varlik olan hayvanlarmiizm korun-
masi ve bilhassa en iyi ihrac malmnz olmasi 
itibarile de vergi tahfifi yolile dis pazarlara 
satismm temini Imsusunda Hiikumetce alman ka-
rara encumenimiz tamamile istirak etmistir. 

Nisbetlerde tadil yapilirken hayvanlar ver
gisi kanununun son yillarin tecriibesine daya-
narak yeni bastan tetkik ve tedvini de faydali 
goriilmustur. 

Maddelerin nn'izakeresinde encumenimiz la-
yihada gerek tertib ve gerek ifade itibarile ba-
zi tadiHer yapmistir. Bu tadillerin ana hatlan 
su suretle icmal edilebilir: 

Ziraat enciimeni kayid raiiddeti icinde bn-
lasik hastalik yiizuuden kordon konulan hay-
vanlarm olenlerini vergiden istisna etmistir. 
Verilen izahata gore, enciimenin koydugu ka-
yidler, muafiyetin tatbikini ender bir ihtima-
le hasretmektedir. Kayidlerin biraz genisletil-
mesi ise suiistiinallere meydan vereceginden 
encumenimiz ender bir ihtimal ie,in konulan kay-
din tatbikatt.a bir c,ok fenahklara yol ac,masini 
dogru bulmamis ve fikrayi tayyeylemistir. 

Kayid islerinde muhtarlarla ihtiyar heye-
tinin yalniz tesbit vazifesile kalmayib miikel-
leflerin beyaui iizerine de mesuliyet tevcihini 
mucib derecede miitalealarmi Have etmelerini 
Encumenimiz muvafik gormiis ve layihanin bu 
hiikiimlerini tasviple karsrlamistir. 

Yoklamalarda kayid disi cikan hayvanlar icin 
tutulacak zabit varakalanna hayvan sahibleri 
de imza koyarlar. Biinlarm imtinai halinde muh-
tarin veya ihtiyar meclisi azasmdan birinin im-
zasi sarttir. Teklifte bu hiikiim mutlak konul-
mustur. Encumenimiz yoklamalardaki fazlala-
rin en §ok koylere uzak yerlerde grktigini goz 
oniine alarak koyler dismda zabit varakalarmm 
hazir bulunanlara imza ettirilmesi kaydini mad-
deye bir fikra olarak eklemistir. 

Hayvanlarm kayid ve yoklama miiddetleri 
iginde koyden koye nakilleri igin layihaya hii-
kumler konulmustur. Kayid ve yoklama miid
detleri arasinda yapilacak nakillerde hangi hiik-
miin tatbik edildigi soylenilmediginden Encu
menimiz keyfiyeti tasrih etmistir. 

Verginin tahakkuk ve tebiligine aid hiikiim-
ler Enciimenimizde tavzih edilmis ve miikellefe 
eeza terettiil) eden hallerde keyfiyetin mutlaka 
kendisine tebligi esasi kabul olunmustur. 

Layihada hayvanlar vergisinin mahalli itiraz 
komisyonlarinea kati mahiyette tetkiki teklif 
edilmistir. Encumenimiz bu verginin de temyi-
zen tetkikini faydali bulmustur. Hayvanlar ver
gisinin yalniz itiraz komisyonunda ve bir defaya 
mahsus olarak tetkiki; bazi hatalarm tashih 
edilememesini intac edeceginden Encumenimiz 
baska vergilerde oldugu gibi hayvanlar vergisi
nin de ikinei bir tetkike tabi olmasmi zaruri 
bulmustur. Gergi bu, verginin tahakkuk mahi-
yeti; evrak tizerinde bir karara varmayi giigles-
tirirse de Encumenimiz vergi adaletinin miieyye-
de kuvveti olan temyiz hakkmin hayvanlar ver
gisi mukellefinden esirgenilmesi igin mutlak bir 
zaruret duymamistir. Itiraz komisyonlarinm ka-
rari da idari mahiyette oldugundan Devlet su-
rasina her zaman miiracaat edilebilir. Halbuki 
vergiye aid son tetkiklerin ihtisas noktasindan 
vergi temyiz komisyonlarmda tetkiki prensip 
icabidir. Bu itibarla eneiimeniniiz bu verginin 
merkezdeki kazanc, temyiz komisyonu nezdinde 
temyiz edilebilmesini 21 nci maddeye Have et-
mis ve halen temyizde olan taleblere aid muvak-
kat hiikmii layihanin sonundan kaldirmistir. 

Hayvanlar vergisinin tahakkukuna aid bii-
tiin kayitlerle, bu tahakkuk zaruretile tanzim 
edilen ilmiihaber ve tezkere zabit varakasi gibi evra-
kin puldan ve tayyare resminden muaf oldugu-
nii gosterir bir madde enciimenimizce layihaya 
Have edilmistir. Evvelce de bu husus bir tali-
matname ile temin edilmi§, ancak gegen yil QI-
kan. ve damga resminin tesmiline aid olan ka-
nunda bu vergiye aid evrakin zikredilmeniesi 
bunlari da miikellefiyet Qergevesi ioine almistir. 
vergilerin tahakkuk islerinde mukellefin ayrica 
pul resmine tabi tutulmasi yerinde olmadigi gibi 
sehirlerden uzak mintakalarda yapilan hayvan 
vergisi tahakkuk isleri igin pul miikellefiyetinin 
yerine getirilmesi de bir c.ok gugliik doguraca-
gindan encumenimiz otedenberi mevcud muafi
yetin sarihan ifadesini faydali bulmustur. 

Havalesi mucibince Biitge enciimenine tevdi 
kilmmak iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankiri 

Ihsan Tav Kamdl tJnal M. Onsay 
Istanbul Kars Aydin 
Y. Yazici 0. Kilntay Adnan 
Yozgad Kocaeli 

E. Draman All Dikmen 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 44 
Esas No. 1/311 

7-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Hayvanlar vergisi hakkinda olup Basveka-
letin 7 tesrinisani 1935 tarih ve 6/3282 numa-
rali tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun 
layihasi Ziraat ve Maliye enciimenlerinin maz-
batalarile birlikte enciimenimize verilmis ol-
makla Maliye vekili Fuad Agrali bulundugu 
jialde okundu ve konusuldu: 

Malum oldugu veghile Oihan buhraninm 
iptidai maddelerin ve bilhassa toprak mahsul-
lerinin kiymeti iizerinde yaptigi menfi tesirler 
hayvanlarm kiymet ve gelirlerinde de mev-
cuttur. 

Hayvan vergisi hakkinda oteden beri mev-
cud vergi sistemimize gore bu miikellef'iyete 
hayvanin eins ve adedi matrah ittihaz edil-
mekte bulundugundan ve heniiz kiymet veya 
irad esasinm tatbiki eihetine gidilememekte 

oldugutia binaen bu vergide kiymetlerin ve 
gelirlerin artmasi ve eksilmesi nisbetinde aza-
lip gogalma gibi alestiki bir vaziyet yoktur. 
QifteJ ve miistahsilm korunmasr ve milli ser-
vetimiz arasinda miihim l)ir yer tutan liayvan-
larimizm (jogalmasr amaclarmi gozeten Hiikii 
metimizce, bu layiha ile bu vergi iizerinde 
hayvanlarm einsine gore % 20 den % 66 ya 

kadar l)ir tenzilat ierasr teklif edilmektc ve 
- Devletin gerek asli vazifelerinin ifasi ve ge-
rek iktisadi inkisafimizin temini hususunun 
zaruri kildigr masrai'lann artmakta olmasma 
ragmen - Devlet varidatindan asagidaki ra-
kamlara gore ge^en seneye nisbetle bes mil-
yon liralik bir fedakarliga katlanildigi anlasil-
maktadir. 

Cinsi 

Koyun 
Kilkegi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sigir 
At 

Esek 
Katir 
Domuz 

Yekiin 

Bay van adedi 

12 
6 
2 

5 

29 

435 638 
777 866 
743 138 

93 703 
540 184 
370 248 
600 564 
978 315 
51 211 
1 609 

592 476 

Beher bas ic.ni 
alinan ver

gi miktan 

50 
50 
40 

200 
150 

90 
125 

50 
125 
300 

Verginin 
tu tan 

6 217 819 
3 388 933 
1 097 255 

187 406 
810 276 

4 833 224 
750 705 
489 157 
64 012 

4 827 

17 843 614 

Layiha ile 
teklif olu-
nan vergi 
miktan 

40 
40 
30 

]00 
75 
60 
60 
25 
60 

100 

Tenzil 
ruisbeti 

20 
20 
25 
50 
50 
33 
52 
50 
52 
66 

I t 
L % 

Tenzilat m 
tu tan 

1 243 563 
677 786 
274 313 
93 703 

405 138 
1 611 074 
390 366 
244 578 

33 287 
3 218 

4 977 026 

Malum oldugu iizere tahsilattan hayvan ciin-
sine gore % 24 den 37 ye kadar olan kismi vila
yet ve maarif hissesi olarak tefrik edilmckte ve 
% 1 den 4 e kadar olan kismi da Tayyare res-
mini teskil etmekte oldugundan hayvan vergisi 
olara'k 1935 butgesinde goriilen Hazine hissesi 
10 650 000 liradan ibaret idi. 

Binaenalcyh, eski vaziyet devam etseydi, bu 
teuzilattan takriben 1,5 - 2 milyon lirasi da vila
yet hususi idarelerine aid kalacak idi. Halbuki 
bina ve arazi vergilerindeki Hazine hissesinin 
tamamen bu idarelere dcvredilmesinc ve bnnda 
1934 mali yili tahsilatr csas tutulmasi.na gore 
bilmukabele Devlet biitcjesine intikal edecek olan 
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hayvan vergisi vilayet hisselerinin ugrayacagi 
tenzilat ta Devlet biitgesine intikal etmekte ve bu 
sebeble 5 milyon liralik tenezziil tarn a men Dev
let varidatinda miiessir kalmaktadir. 

Yine bu sene memlekette hayatr ucuzlatma 
ve sihhi ihtiyaglarm teminini kolaylastirma mak-
sadile ve 1935 biitgesinin Biiyiik Meclisce ka-
buliinden sonra tuz ve seker vergi ve resim-
lerinin ehemmiyetli. nisbette tenzili sebebile 
de blithe varidatinda takriben eski istihlak 
rakamlarma gore 7 milyon liralik bir feda-
karlik iltizam edilmisti. 1935 biitgesinin alti 
aylik bir tatbik devresinde Devletin umum va-
ridat tahsilatmda gegen seneye nisbetle tak
riben 2,5 milyon liralik bir fazlalik goriilmesi 
ve tuz ve seker istihlakinin artmakta bulun-
niasi, tuz ve seker resimlerinin indirilmesine 
ragmen 1935 ta.hsila.tmm yekun itibarile tali-
min edilen miktan tutabileeegi iimidini ver-
mektedir. Layihanm Biiyiik Meclisce kabulii 
hal'mde vergi tenzilinden miitevellid yukarida 
yazilan 5 milyon lira raddesindeki noksanin bir 
kisminin hayvanlann artmasile ve diger bir 
kismmin da bu lay ilia ile tadat ve yoklama is-
lerinin daha esasli ve salim bir sekilde ifasmin 
derpis edilmis olmasile temin edilebileeegi 
miilahaza edilniekte ve binaenaloyh tenzilattan 
miitevellid farkin kismen telfifi edilebileeegi 
umulmaktadir. 

Layiha, Ziraat ve Maliye enciimenlermce ya-
pilan degisiklikler de goz oniinde tutulmak su-
retile tetkik edilmis ve pek ehemmiyetsiz tadil-
lerle kabul olunmustur. 

ITmunii Heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 

Edirne 
F. Kaltakktran 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Reis V. 
Tsparta 

Milken'em tlnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

Criimiisane 
7). Sakarya 

Mus 
S. Cilogln 

Sivas 
R. Basara 

M. M. 
Trabzon 

Sirri Day 

Corum 
M. Cantckin 

Izmir 
IT. Inanq 

Ordu 
II. Yahnan 

Mus 
S. Ataman 

Hukumetin, hayvanlar vergisi kanununda ge
rek hayvan vergilerinin indirilmesine ve gerek 
bu vergi islerinde inzibati temine yarayacak 
bazi degisiklikler yapilmasina dair olan teklifleri-
ni faydali gormekteyim. 

Yalniz bunlarla beraber, Enciimenimizde de 
tekiif ettigim gibi, hayvanlar vergisinin tahak-
kuk usuliiniin islahinm da, yani bu giinkii hay
van basina maktu vergi almak usulii yerine her 
yil, her ilbaylikta fiatlere gore koyun ve kegi-
ler igin konacaik orta deger. iizerinden vergi almak 
usuliiniin konulmasmin da fiatlerin ehemmiyetli 
surette diistiigii bazi yillarda vergi uygunlugu-
nun ve hayvancilik ekonomisinin korunmasi ve 
fiatlerin yiikseldigi yillarda da Hazinenin bu nis-
bette fazla gelir almasi bakimindan onemli fay-
dasi olacagi kanaatindeyim. 

Ciinkii, - giftgilikte ve nakliyatta kullanildik-
lari igin Hukumetin tekiif ettigi maktu ve uygun 
vergiye tabi olmalarinda mahzur olmayan biiyiik 
hayvanlar istisna edilir ise kugiik hayvanlar igin 
yani koyun, kegi ve domuzlar igin yalniz hayvan 
basina maktu bir vergi tahakkuk ettirmek usulii 
gegmis devirlerden kalma, iptidai ve icap eden 
zamanlarda yurdun hayvancilik ekonomisini ve 
Hazinenin - kanunla miidahaleye kadar - istifa-
desini gozetmeyen bir usuldiir. 

Bu usuliin baslica mahzurunu koyun ve kegi 
fiatlerinin gok diistiigii iig yil kadar evvel gordiik. 
Halbuki hayvan basina vergi her yil konulan or
ta. deger esasina gore azalir veya gogalir bir 
usule tabi olsaydi o zaman mukellefler igin ve 
hayvancilik ekonomimiz igin onemli bir durum 
meydana gelmeyccek idi ve ancak bu gun i-mkan 
hasil olarak bu kanunla koyun ve kegiler vergisi
nin de indirilmesine hacet kalmayacak idi. 0 za
man koyun ve kegiler vergisi gelirinde ken-
diliginden hasil olabilecek noksanligi ise bir 
taraftan verginin fazla kagaga sebebiyet ver-
miyecek bir hadde kalmasi ve diger taraftan, 
her yil oldugu gibi, biitgenin denklestirilmesin-
de alinacak genel tedbirler karsilayacak idi. 

Hiilasa goriiliiyor ki hayvan fiatlan inse 
de, giksa da mukellefler igin hayvancilik ekono-
misi igin bir tesiri duyulmiyacak, fakat fial-
lann yiikseldigi yillarda Hazine igin hay van 
vergisi gelirini kendiliginden ve vakit kaybet-
meden artiracak bir usule, orta deger iizerinden 
vergi almak usuKine ihtiyag vardir. Bu usuliin 
hazir bu layiha ile hayvan vergileri nisbetleri 
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indirilir ve kanun metninde baska bazi degi-
siklikler yapilir iken konulmasinda oniimiizdeki 
mali yildan itibaren fayda gormekteyim. 

Bu usul, verginin bu giinkii hayvan basina 
maktu olarak almmasi usuliindeki Hazine geliri 
miktarinda bir degisiklik yapmiya caktir. Qunkii 
orta deger esasina gore almacak varginin nis-
betini bu kanun layihasile hayvan basina teklif 
edilen maktu vergiye muadil olmak iizere ta-
yin etmek kabildir. Mesela koyunlar fiati bu 
gun orta olarak 3 lira ise, 40 kurus maktu ver-
gi bunun yiizde 13 1/2 si kadar bir sey edece-
ginden orta deger iizerinden almacak vergi nis-
beti yiizde 13 1/2 olarak kabul edilebilir. 

Bu takdirde, 20 koyunu oldugu anlasilacak 
bir miikellefin beher koyun icin 3 lira hesa-
bile hayvanlannm degeri olan 60 lira iizerin
den yiizde 13 1/2 olarak 8 lira 10 kurus vergi 
vermesi icab edecektir. Hayvan basina 40 ku
rus maktu vergi hesabile ise 8 lira vermesi la-
zim geleeektir ki orta deger esasinm kabul edil-
mesile hayvan vergisi gelirinde, arzettigim gibi, 
Hazine aleyhine bir fark olmayacaktir. 

Boyle bir fark ancak ileriki yillarda koyun 
ve kecj fiati a n bu giinkii fiatlarmdan da asagi 
diiseeek olur ise, goriilebilirki o vnkit de bu far-
ki, yukarida arzettigim gibi, biiteede genel 
muvazene tedbirleri arasrnda karsilamak ka
bildir. Bu fedakarliga mukabil ise bir taraf-
tan Devlet biitq.esindeki gelirlerin temeli olan 
yurd genel ekonomisi ieindeki hayvan oil ik eko-
nomisini verginin miiteessir etmedigini ve di-
ger taraftan, fiatlerin yiikselebilecegi yillar
da Hazinenin olabilecek fazla gelirini hatrrla-
mak lazimdir. 

8 — 
Hayvanlara ber ilbayhkta, her yd orta de-

gerin nasrl kouulmasi lazimgelecegi hakkmda-
ki dusiincem de sudur: 

Her yil, her ilbaylikta hayvanlar vergisi 
islerine baslanaeagi kanuni tarihten iki ay ka
dar once, mesela subat ayinda ilbaylik yon-
kurulu ile uray kurulundan ve ilbaylik daimi 
eneumeninden miirekkeb bir kurul o ilbaylik
ta subat ayma kadar gegen bir yil icindeki fi
ati ere gore her cins hayvan igin bir orta fiat 
kor ve bu fiat gelecek mali yil igin vergiye 
esas tutulur. 

Hayvanlar vergisinin islahi hakkindaki bas-
ka bir dusiincem de sudur: 

Kisi (,;ok ve hayvanlari besleme masraflari 
o nisbette fazla olan ilbaybklariniizda vergi 
nisbeti diger yerlerdekine nisbetle yiizde iki 
kadar noksan olmalidir. Miikellefler arasinda 
vergi musavati bakimindan bu da lazimdir. 

Bu, esasta kabul edilir ise ve bu gun bil-
farz koyunlarm orta fiati yukarida arzettigim 
gibi 3 lira ise Hazine gelirinde bir eksiklik 
ohnamak ioin vergi nisbetinin kisi e_ok olan 
yerlerde yiizde 12,5 ve baska. yerlerde yiizde 
14,5 olniasi dogru olur. 

Hayvanlar vergisinin, bu arzettigim iki esas 
dairesinde lslabmi, bundan iic, yil kadar once 
Kamutay Yiiksek Baskanligma sunduguin ve 
Tarim enciimeniiulc kalan layibamda da teklif 
etmistim. Bu niiinasebetle de arzediyorum. 
(,'iinku bu tedbirlerin de yurd liesabnia i'aydali 
olacagi hakkindaki kanaatimde musirrim. 

Sivas 
Remzi (liner 
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Ifayvanlar rcryisi l;anun layiha.n 

MABDE 1 — Tiirkiye Oiimhuriyeti hududu 
icinde bulunan koyun, kilkeci, tiftik keci, sc-
grr, manda, at, (igdis, kisrak, katir), deve, esek 
ve domuzlar bu kanun irmcibince vergiye ta-
bidirler. 

Vergi miikellefiyeti her yil kayid miiddeti-
nin girmesile terettiib eder. 

Mali sene girdikten sonra ecnebi memleket-
lerden Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlardan o 
sene icin vergi almmaz. 

MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver-
giden muaftirlar: S 

a) Bu kanun mucibince hayvanlarm, kaydi- I 
nin yapildigr mali yd icinde do Jan davarlar 
ve domuzlar, j 

b) Bu kanun mucibince hayvanlarm kay- i 
dine baslandigi tarihte heniiz iki yasini bitir- j 
memis at, igdis, kisrak, katir ve esekler, i 

c) Hiikumetee tayin olimacak seraii daire- j 
sinde memleket dahil ve haricinden tedarik 
edilip damizlik olduklari resmi vesikalarla te- , 
yid olunan aygir, boga, teke, koc, ve esekler, 

d) Nakliyatta kullandmalari itibarile sahib-
k r i kazanc vergisine tabi tutulan hayvanlar, ; 

e) Devlete aid hayvanlarla kanimen binek 
hakki olan zabitlerin ve efradm ve kanunlari ! 
mucibince umumi, miilhak ve hususi biitceler- I 
den hay van yem bedel i alan memur ve mils--
tahdemlerin binek hayvanlari, [ 

f) Hususi kanunlari mucibince vergiden mu- | 
af tutulmus olan hayvanlar. ' 

ZiRA AT h)N(rflM UNi.NiN 1)E(1 LBTi LilS'I 

Hayvanlar vcryisi layihasi 

MADDE 1 — Tiirkiye Oiimhuriyeti hududu 
icinde bulunan koyun, kilkeci, tiftik keci, sigir, 
manda, at (idis, aygir, kisrak), katir, deve, esek 
ve domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabi-
dirler. 

Vergi miikellefiyeti her yil kayid miiddeti-
nin girrnesile ertesi yil igin baslar. 

Mali sene girdikten sonra ecnebi memleket-
lerden Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlardan o se
ne Icin vergi almmaz. 

MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver
giden muaftirlar. 

a) Bu kanun mucibince hayvanlarm, kaydi-
nin yapildrgi mali yil icinde dog an davarlar ve 
domuzlar, 

b) Bu kanun mucibince hayvanlarm kay dine 
baslandigi tarihte heniiz iki yasini bitirmemis si
gn*, manda ve develerle heniiz iiq yasini bitirme
mis at (Idis, aygir, kisrak), katir ve esekler, 

c) Hiikunietce tayin olunacak serait dairesin-
de memleket dahil ve haricinden tedarik edilip 
damizlik olduklari resmi vesikalarla teyid olu
nan aygir, boga, teke, koc, esek ve aygirlar, 

d) Nakliyatta kullandmalari itibarile sahip-
leri kazanc vergisine tabi tutulan hayvanlar, 

e) Devlete aid hayvanlarla kanunen binek 
hakki olan zabitlerin ve efradm ve kanunlari 
mucibince umumi, miilhak ve hususi biitcelerden 
hay van yem bedeli alan memur ve miistahdemle-
rin binek hayvanlari, 

f) Hususi kanunlari mucibince vergiden mu 
af tutulmus olan hayvanlar, 

g) Bulasik hastalik yiiziinden siirusimde te = 
lefat bas gosteren hayvan sahibleri kayit miid-
deti icinde keyfiyeti haber verir ve Hiikumet 
baytari tarafindan bulasici hastalik belli edi-
lerek kordon konulursa bu hastaliktan oldiigii 
mezkur baytar tarafindan raporla belli edilen 
hayvanlar. 
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Hayvanlar vergisi kanunu layihasi 

Yerginin mevzuu 

MADDE 1 — Turkiye Ciimhuriyeti hududu 
iginde bulunan koyun, kilkegi, tiftik kegi, sign-, 
manda, at (idis, aygir, kisrak), katir, deve, eiek 
ve domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabi-
dirler. 

Vergi miikellefiyeti her yil kayid miiddeti-
nin girmesile ertesi mali yil icin baslar. 

Mali yd girdikten sonra ecnebi memlekeUer-
den Turkiyeye ithal edilen hayvanlardan o yil 
igin vergi almmaz. 

Muafiyetlcr 

MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver-
giden muaftirlar: 

a) Bu kanun mucibince hayvanlarm, kaydi-
nm yapildigi mali yil iginde dogan davarlar ve 
domuzlar, 

b) Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-
na baslandigi tarihte heniiz iki yasmi bitirme-
mis sign*, manda ve develerle heniiz iig yasmi 
bitirmemis at (idis, aygir, kisrak) katrr ve e-
sekler. 

c) Hiikumetce tayin olunacak serait daire-
sinde memleket dahil ve haricinden tedarik edi-
lip damizlik olduklari resmi vesikalarla tayit 
olunan aygir, boga, teke, kog ve esek aygrrlar, 

d) Nakliyatta kullanilmalan itibarile sahip-
leri kazanc vergisine tabi tutulan hayvanlar, 

e) Devlete aid hayvanlarla kanunen binek 
hakki olan zabitlerin ve efradm ve kanunlan 
mucibince umumi, miilhak ve hususi biitcelerden 
hayvan yem bedeli alan memur ve miistahdem-
lerin binek hayvanlan, 

f) Hususi kanunlan mucibince vergiden muaf 
tutulmus olan hayvanlar. 

BUTgE ENCUMENtNlN l)EGI§TiRi§i 

Hayvanlar vergisi kanunu layihasi 

MADDE 1 — Maliye enciimeninin birinci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver
giden muaf trr: 

A - Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-
nin yapildigi mali yil iginde dogan davarlar (Ko
yun, kilkegi. merinos koyunu, tiftik keci) ve do
muzlar. 

Maliye enciimeninin B, C, D, E, F fikralan 
aynen kabul 

G - Bulasik hastalik yuziinden siiriisiinde te-
lefat bas gosteren hayvan sahipleri kayid miid-
deti iginde keyfiyeti haber verir ve Hiikumet 
baytari tarafindan bulasici hastalik belli olarak 
o miiddet icinde kordon konulmak sartile bu has-
taliktan oldiigii mezkur baytar tarafmdan rapor-
la belli edilen hayvanlar. 
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MADDE 3 — Hayvanlar vergisini hayvan 
sahibleri verir. Hayvan kimin elinde bulunur-
sa sahibi hiikmundedir. 

MADDE 4 — Her sene mart ayr basmda va-
liler, kaymakamlar, nahiye miidiirleri, koy ihti-
yar meclislerine kayid zamanmm yaklastigmi 
hayvanlarm kayid ve tesbiti igin kayid defter 
ve ilmiihaberlerini almamis iseler gelib adam-
lanni ve kayid ve tesbit muamelesini usulii da-
iresinde ve muntazam surette zamani gegmeden 
yapmalarmi ve okur yazarlan bulunmayan koy 
meclislerine okur yazar kimselerin yardimlarmi 
temin zimnmda alacaklari tedbirleri yazi ile 
veya sifahen bildirmek vazifesile miikelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar, liizum goriilen kby-
lerde kayid muamelesini yapmak uzere vilayet 
ve kazanin maasli veya iicretli memurlanndan, 
miinasib goreceklerini koy ihtiyar meclislerine 
yardrm igin gonderebilirler. Bu memurlara ka-
nuni harcrrahlan verilir. 

MADDE 5 — Hayvanlar 6 nci maddede ya-
zili kayid miiddeti iginde hangi mahalle veya 
kbyde bulunursa o mahalle veya kbyde kayde
dilir. Gegici hayvanlar, kayid miiddeti iginde 
bulunduklari yere en yakin mahalerden birinde 
gecici olduklari ve nereden geldikleri isaret 
edilmek sartile kaydettirilir. Bu hayvanlarm 
sahibleri alacaklari kayid ilmiihaberlerile ilk 
ugrayacaklari kaza varidat idaresine miiracat-
la vergilerini taksite tabi olmaksizm oderler, 
veya teminata baglarlar. Odeme veya teminat 
mukabilinde alacaklari nakil tezkeresile hay-
vanlarmi sevkederler. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince vergi ali-
nacak hayvanlar igin her mali yildan evvel gelen 
mart aymm 16 nci giiniinden 31 nci giiniin 
aksamrna kadar sahiblerinin beyanlan kaydedi
lir. Hayvan sahipleri bu miiddetler iginde se-
hir ve kasabalarda belediyelere ve koylerde 
ihtiyar meclislerine miiracaatle hayvanlarmm 
nevi ve adedini, erkek veya disi olduklarmi be-
yan ederek belediyelerde veya ihtiyar meclis-

Zr. E. 

MADDE 3 — Hayvanlar vergisini hayvan 
sahibleri verir. Hayvan kimin elinde bulunursa 
sahibi hukmiindedir. 

MADDE 4 — Her sene martin 15 inde vali-
ler, kaymakamlar, nahiye miidiirleri, koy ihti
yar meclislerine kayit zamanmm yaklastigini 
hayvanlarm kayit ve tesbiti igin kayit defter 
ve ilmiihaberlerini almamis iseler gelib alma-
lanni ve kayit ve tesbit muamelesini usulii da-
iresinde ve muntazam surette zamani gegtne-
den yapmalarmi ve okur yazarlan bulunma
yan koy meclislerine okur yazar kimselerin 
yardimlarmi temin zimnmda alacaklari tedbir
leri yazi ile veya sifahen bildirmek vazifesile 
miikelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar liizum goriilen koy
lerde kayit muamelesini yapmak uzere vilayet 
ve kazanin maasli veya iicretli memurlanndan 
miinasib gbreceklerini koy ihtiyar meclislerine 
yardrm igin gonderebilirler. Bu memurlara l*a-
nuni harcirahlan verilir. 

MADDE 5 — Hayvanlar, 6 nci maddede ya-
zili kayit miiddeti iginde hangi mahalle veya, 
kbyde bulunursa o mahalle veya kbyde kayde
dilir. Gegici hayvanlar, kayit miiddeti igincle 
bulunduklari yere en yakin mahallerden birin
de gegici olduklari ve nereden geldikleri isaret 
edilmek sartile kaydettirilir. Bu hayvanla
rm sahibleri alacaklari kayit ilmiihaberile 
ilk ugrayacaklari kaza varidat dairesine mii-
racaatla vergilerini taksite tabi olmak 
sizm oderler veya teminata baglarlar. Ode
me veya teminat mukabilinde alacaklari nakil 
tezkeresile hayvanlarmi sevkederler. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince vergi 
almacak hayvanlar igin her mali yildan evvel 
gelen nisan aymm birinci giiniinden 15 nci 
giiniin aksamina kadar sahiblerinin beyanlan 
kaydedilir. Hayvan sahibleri bu miiddetler 
iginde sehir ve kasabalarda belediyelere ve 
koylerde ihtiyar meclislerine miiracaatla hay
vanlarmm nevi ve adedini, erkek veya disi 
olduklarmi beyan ederek belediyelerde veya 
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Verginin miikellefi 

MADDE 3 — Hayvanlar vergisini hayvan sa-
hipleri verir. Hayvan kimin elinde bulunursa 
sahibi hiikmiindedir. 

Kayid isleri 

MADDE 4 — Her yil martin on besinde va-
liler, kaymakamlar, nabiye mudiirleri, koy ihti-
yar meclislerine kayid zamanmin yaklastigmi 
hayvanlarm kayid ve tesbiti igin kayid defter ve 
ilmiihaberlerini almamis iseler gelip olmalarmi 
ve kayid ve tesbit muamelesini usulii dairesinde 
ve muntazam surette zamani gegmeden yapma-
lanni ve okur yazarlan bulunmayan koy meclis
lerine okur yazar kimselerin yardmilarmi temin 
zimninda alacaklari tedbirleri yazi ile veya sif a-
hen bildirmek vezifesile miikelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar liizum goriilen koyler-
de kayid muamelesini yapmak iizere vilayet ve 
kazanin maasli veya iicretli memurlarmdan mii-
nasib goreceklerini koy ihtiyar meclislerine yar-
dim igin gonderebilirler. Bu memurlara kanuni 
harcirahlari verilir. 

MADDE 5 — Hayvanlar, 6 nci maddede 
yazili kayid miiddeti iginde hangi mahalle veya 
kbyde bulunursa o mahalle veya koyde kayde
dilir. Gegici hayvanlar, kayid miiddeti iginde 
bulunduklan yere en yakin mahallerden birin-
de gegici olduklan ve nereden geldikleri isaret 
edilmek sartile kaydettirilir. Bu hayvanlarm 
sahibleri alacaklari kayid ilmiihaberlerile ilk 
ugrayacaklan kaza varidat dairesine miiraca-
atla vergilerini taksite tabi olmaksizm oderler 
veya teminata baglarlar. Odeme veya teminat 
mukabilinde alacaklari nakil tezkeresile hay-
vanlarmi sevkederler. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince vergi 
almacak hayvanlar igin her mali yildan evvel 
gelen nisan ayinm birinci giiniinden on besin-
ci giinii aksamina kadar sahiblerinin beyanla-
ri kaydedilir. Hayvan sahibleri bu miiddetler 
iginde sehir ve kasabalarda belediyelere ve 
kbylerde ihtiyar meclislerine miiracaatle hay-
vanlarmm nevi ve adedini, erkek veya disi ol-
duklanni beyan ederek belediyelerde veya 

B.B . 

MADDE 3 — Maliye enciimeninin 3 ncii mad-
desi aynen kabul 

MADDE 4 — Maliye 
rnaddesi aynen kabul 

enciimeninin 4 ncii 

MADDE 5 — Maliye 
rnaddesi aynen kabul 

enciimeninin 5 nci 

MADDE 6 — Maliye enciimeninin 6 nci rnad
desi aynen kabul 
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leri nezdinde agilmis olan kayid defterlerine kay-
dettirmege ve defteri imza eylemege ve yazi bil-
miyorsa muhiirlemege ve kaydettirdigi hayvan-
larin aded ve nevilerini gosterir belediye veya 
muhtar ve ihtiyar meclislerinin resmi miihiir ve 
imzalarile tasdikli kayid ilmiihaberi almaga mec-
burdur. Hayvan sahibi yazi bilmez ve miihiirii 
de olmazsa parmak bastinlir ve keyfiyet kayid 
defterine serholunur. 

Kayid ilmiihaberleri hayvanlarm basinda bu-
lunan kimseler tarafindan saklanarak yoklama 
ve taksit miiddetleri iginde alakadar memurlara 
gosterilir. 

MADDE 7 — ikinci maddenin (C) ve (D) fik-
ralarmda yazili hayvanlarm da kayid miiddeti 
iginde kayid defterlerine yazdirilmasi mecburidir. 
Bu nevi hayvanlar kaydettirildigi sirada kazang 
vergisine tabi olanlar igiif vergi karneleri veya 
ruhsat tezkerelerile vergi makbuzlari ve dannz-
liklar icin buna aid resmi vesaik gosterilerek 
deftere isaret ettirilir ve kayid ilmiihaberlerine 
de bu cihetler dercolunur. 

MADDE 8 — Hudutlarda hatti fasilin bte ta-
rafmda otlatmak hakkmi haiz olan kimseler de 
kayid zamaninda hudud haricinde bulunan hay-
vanlarmi ikamet ettikleri mahalde kayid defte
rine yazdirmaga mecburdurlar. Bu kimseler ka
yid zamaninda hududun disinda bulunduklari 
takdirde hayvanlarmm nevi ve adedini erkek 
veya disi olduklarmi gosteren bir beyanname-
yi mensub olduklari kaza varidat idaresine ver-
mekle miikelleftirler. Bu beyannameler vergi-
nin tahakkukuna esas olur. 

MADDE 9 — §ehir ve kasabalarda belediye-
ler ve koylerde ihtiyar meclisleri kayit miid
deti bittikten sonra kayit defterinin bir sureti-
ni alakoyarak mukelleflerce imzalanmis olan 
aslmi resmi muhiir ve imzalarile tasdikli olarak 
en geg nisanin yedinci giinii aksamma kadar 
koy veya mahallenin birinci derecede bagli bu-
lundugu en buyuk miilkiye memuruna makbuz 
mukabilinde verirler. 

Koy muhtar ve ihtiyar meclisleri miikellef-

( S . Sa 

ihtiyar meclisleri nezdinde aejlmis olan kayid 
defterlerine kaydettirmege ve defteri imza ey-

! lemege ve yazi bilmiyorsa miihiirlemege ve kay-
I dGltirdigi hayvanlarm aded ve nevilerini gos

terir belediye veya muhtar ve ihtayar meclis-
I lerinin resmi miihiir ve imzalarile tasdikli ka

yid ilmiihaberleri almaga mecburdiir. Hayvan 
sahibi yazi bilmez ve miihurii de olmazsa par-

I mak bastinlir vs kejZijet kayid defterine ser-
j holimur. 
I Kayid ilmiihaberleri hayvanlarm basinda 
j luiliinan Hinssler ta"?».fmdan saklanarak yok-
| lama ve taksit miiddetleri icinde alakadar me

murlara gosterilir. 

MADDE 7 — Ikinci maddenin (G) ve (D) 
fxkralarinda yazili hayvanlarm da kayid miid
deti icinde kayid defterlerine yazdirilmasi 

| mecburidir. BIT nevi hayvanlar kaydettirildi-
j gi sirada kazanc vergisine tabi olanlar icin 

vergi karneleri veya ruhsat tezkerelerile vergi 
| makbuzlari ve damizhklar icin buna aid res-
| mi vesaik gosterilerek deftere isaret ettirilir 

ve kayid ilmiihaberlerine de bu cihetler der
colunur. 

| MADDE 8 — Hudutlarda hatti fasilm ote ta-
rafmda otlatmak hakkmi haiz olan kimr.eler de 

I kayid zamaninda hudud haricinde bulunan hay-
vanlarmi ikamet ettikleri mahalde kayid defte
rine yazdirmaga mecburdurlar. Bu kimseler 
kayid zamaninda hududun disinda bulundukla-

I n takdirde hayvanlarmm nevi ve adedini, er
kek veya disi olduklarmi gosteren bir beyan-
nameyi mensub olduklari kaza varidat idare
sine vermekle miikelleftirler. Bu beyannameler 
verginin tahakkukuna esas olur. 

MADDE 9 — Sehir ve kasabalarda beledi-
yeler ve koylerde ihtiyar meclisleri kayid miid
deti bittikten sonra kayid defterinin bir sure-
tini alikoyarak mukelleflerce imzalanmis olan 
aslmi resmi miihiir ve imzalarile tasdikli olarak 
en geg nisanin 22 nci giinii aksamma kadar koy 
veya mahallenin birinci derecede bagli bulun-
dugu en biiyiik miilkiye memuruna makbuz mu
kabilinde verilir. Koy muhtar ve ihtiyar mec
lisleri miikelleflerin beyanlarmin dogrulugunu 
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ihtiyar meclisleri nezdinde acilmis olan kayid 
defterlerine kaydettirmege ve defteri imza ey-
lemege ve yazi bilmiyorsa muhiirlemege ve kay-
dettirdigi hayvanlarm aded ve nevilerini gos-
terir belediye veya muhtar ve ihtiyar meclis-
lerinin resmi miihiir ve imzalarile tasdikli ka
yid ilmiihaberleri almaga mecburdur. Hayvan 
sahibi yazi bilmez ve muhiiru de olmazsa par-
mak bastirrlir ve keyfiyet kayid defterine ser-
holunur. Kayid ilmiihaberleri hayvanlarm ba-
sinda bulunan kimseler tarafmdan saklanarak 
yoklama ve taksit miiddetleri iginde alakadar 
memurlara gosterilir. 

MADDE 7 — Ikinci maddenin (c) ve (d) fik-
ralarmda yazili hayvanlarm da kayid miiddeti 
iginde kayid defterlerine yazdirilmasi mecburidir. 
Bu nevi hayvanlar kaydettirildigi srrada kazang 
vergisine tabi olanlar icin vergi karneleri ve]̂ a 
ruhsat tezkerelerile vergi makbuzlan vo damiz-
liklar igin buna aid resmi vesaik gosterilerek 
deftere isaret ettirilir ve kayid ilmiihaberlerine 
de bu cihetler dercolunur. 

MADDE 8 — Hududlarda hatti fasilm ote 
tarafmda otlatmak hakkmi haiz olan kimseler-
de kayid zamanmda hudud haricinde bulunan 
hayvanlarmi ikamet ettikleri mahalde kayid def
terine yazdirmaga mecburdurlar. Bu kimseler ka
yid zamanmda hududun disinda bulunduklan tak-
dirde hayvanlarmm nevi ve adedini erkek veya 
disi olduklarmi gbsteren bir beyannameyi men-
sub olduklan kaza varidat idaresine vermekle 
miikelleftirler. Bu beyannameler verginin tahak-
kukuna esas olur. 

MADDE 9 — Sehir ve kasabalarda belediye-
ler ve koylerde ihtiyar meclisleri kayid miiddeti 
bittikten sonra kayid defternin bir suretini ali-
koyarak Miikelleflerce imzalanmis olan aslmi 
resmi miihiir ve imzalarile tasdikli olarak en gee 
nisanin yirmi ikinci giinii aksamma kadar koy 
veya mahallenin birinci derecede bagli bulundugu j 
en biiyiik miilkiye memuruna makbuz mukabilin- | 
de verirler. 

Koy muhtar ve ihtiyar meclisleri mukellefle-

( S. Sayj 

B. E. 

MADDE 7 — Ikinci maddenin (0) ve (D) fik-
ralannda yazili hayvanlarm da kayid miiddeti 
iginde kayid defterlerine yazdirilmasi mecburi
dir. Bu nevi hayvanlar kaydettirildigi srrada 
kazanc vergisine tabi olanlar igin o senenin ka-
zang vergisi taksitlenrini tediye ettigine dair 
kaydi havi vergi karneleri veya ruhsat tezkere
lerile vergi makbuzlan ve damizliklar igin bu
na aid resmi vesaik gosterilerek deftere isaret 
ettirilir ve kayid ilmiihabelerine bu cihetler der
colunur. 

MADDE 8 — Maliye enciimeninin 8 nci mad-
desi aynen kabul 

MADDE 9 — Maliye enciimeninin 9 ncu mad-
desi aynen kabul 
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lerin beyanlarmm dogrulugunu arastirmak ve 
beyanlan hakikate uymadigi anlasilanlarm 
isimlerini ve gizledikleri hayvanlarm cins ve 
adedi hakkmdaki bilgilerini muhtevi bir maz-
bata yaparak bunu da kayit defterlerile bera-
ber en biiyiik mulkiye memuruna vermekle 
mukelleftirler. 

Mulkiye memurlan bu defter ve mazbatalan 
aldiklarmm ertesi giiniinden itibaren iki gun 
iginde makbuz mukabilinde en biiyiik maliye 
memuruna tevdi ederler. 

MADDE 10 — Kayit defterlerinin maliye 
dairelerine tevdii igin 9 ncu maddede tayin olu-
nan miiddetin bitmesini takib eden giinden ma-
yism yirminci giinii aksamma kadar bilumum 
hayvanlarm yoklamasi yapilir. 

MADDE 11 — Yoklamalar, mesul bir kol 
basmm idaresi altmda en az iig kisilik kollar 
marifetile yapilir. Bu kollar her sene nisanm 
ilk haftasi iginde mahallin en biiyiik mulkiye 
memurunun reisliginde en biiyiik Maliye memu-
rile vilayetlerde varidat miidiirii ve kazalarda 
varidat memuru ve jandarma kumandanmdan 
mutesekkil olarak toplanacak heyet tarafmdan 
maas veya ucretli memurlarla jandarma ara
smdan segilir. Bu heyet civar vilayet ve kaza-
larla da muhabere ederek yoklama mmtaka-
larmi ve civar vilayet ve kaza kollarile bulus-
ma mahal ve zamanlarmi tayin eder. 

Vali ve kaymakamlar, kegit yerlerini tuttur-
mak ve yoklamada inzibati temin etmek suretile 
yoklama kollarmm vazifesini kolaylastiracak 
her tiirlii tedbiri almakla miikelelf ve mesul-
diirler. 

MADDE 12 — Yoklama kollari, mmtakalan 
dahilinde hayvanlarm bulunduklari mahaller 
ile ahir, mandra, agil gibi yerleri, gegit ve mer-
alari yoklayarak, kayid defterinde yazili mik-
tarlara ve sahiblerinin ellerindeki kayid ilmii-

(S. Sa 
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arastirmak ve beyanlan hakikate uymadigi an
lasilanlarm isimlerini ve gizledikleri hayvanla
rm cins ve adedi hakkmdaki bilgilerini muhtevi 
bir mazbata yaparak bunu da kayid defterle
rile beraber en biiyiik mulkiye memuruna ver
mekle mukelleftirler. 

Mulkiye memurlan bu defter ve mazbatalan 
aldiklannin ertesi giiniinden itibaren iki gun 
iginde makbuz mukabilinde en biiyiik maliye 
memuruna tevdi ederler. 

MADDE 10 — Kayid defterlerinin Maliye 
dairelerine tevdii igin 9 ncu maddede tayin olu-
nan miiddetin bitmesini takib eden giinden ma-
yism 20 nci giinii aksamma kadar bilumum 
hayvanlarm yoklamasi yapilir. 

MADDE 11 — Yoklamalar, mesul bir kol-
basmm idaresi altmda en az iic kisilik kollar 
marifetile yapilir. Bu kollar her sene nisanm 
3 ncii haftasi sonuna kadar mahallin en bii
yiik mulkiye memurunun reisliginde, en bii
yiik maliye memurile vilayetlerde varidat mii
diirii ve kazalarda varidat memuru ve jandar
ma kumandanmdan miite^ekkil olarak topla
nacak heyet tarafmdan maas veya ucretli 
memurlarla jandarma arasmdan segilir. Bu 
heyet civar vilayet ve kazalarla da muhabere 
ederek yoklama mmtakalarmi ve civar vilayet 
ve kaza kollarile bulusma mahal ve zamanla
rmi tayin eder. 

Vali ve kaymakamlar, gegid yerlerini tut-
turmak ve yoklamada inzibati temin etmek 
suretile yoklama kollarmm vazifesini kolaylas
tiracak her tiirlii tedbiri almakla miikellef ve 
mesuldiirler. Bu isler en son nisanm 22 sino 
kadar bitirilir. 

MADDE 12 — Yoklama kollari, mintakala-
ri dahilinde hayvanlarm bulunduklari mahal
ler ile ahir, mandira, a-nl gibi yerleri, gegid 
ve meralari yoklayarak, kayid defterinde ya
zili miktarlara ve sahiblerinin ellerindeki ka-
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rin beyanlarmm dogrulugunu arastirmak ve be-
yanlan hakikate uymadigi aulas, ilanlarm isimleri-
ni ve gizledikleri hayvanlann cins ve adedi 
hakkmdaki bilgilerini muhtevi bir mazbata ya-
parak bunu da kayid defterlerile beraber en bii-
yiik miilMye memuruna vermekle miikellef-
tirler. 

Belediyesi olan koylerde bu fikralardaki 
muhtar ve ihtiyar meclislerine aid vazifeler be-
lediyelerce yapilir. 

Miilkiye memurlan bu defter ve mazbatalari 
aldiklarmm ertesi gununden itibaren iki gun 
iginde makbuz mukabilinde en buyiik Maliye 
memuruna tevdi ederler. 

Yoklama 

MADDE 10 — Kayid defterlerinin Maliye 
dairelerine tevdii icin 9 ncu maddede tayin olu-
nan miiddetin bitmesini takib eden giinden ma-
yism yirminci giinii aksamma kadar bilumum-
hayvanlarm yoklamasi yapdn*. 

MADDE 11 — Yoklamalar, mesul bir kol ba-
smm idaresi altmda en az iig kisilik kollar ma-
rifetile yapilir. Bu kollar her yd nisanm ttguncu 
haftasi sonuna kadar mahallin en buyiik miil
kiye memurunun reisliginde en biiyiik Maliye 
memurile vilayetlerde varidat mudiirii ve kaza-
larda varidat memuru ve jandarma kumanda-
nmdan miitesekkil olarak toplanacak heyet ta-
rafmdan maas veya iicretli memurlarla jandar
ma arasmdan segilir. Bu heyet civar vilayet ve 
kazalarla da muhabere ederek yoklama mmta-
kalarmi ve civar vilayet ve kaza kollarile bu-
lu$ma mahal ve zamanlarmi tayin eder. 

Vali ve kaymakamlar, geqid yerlerini tuttur-
mak ve yoklamada inzibati temin etmek suretile 
yoklama koUarmm vazifesini kolaylastiracak her 
tiirlii tedbiri almakla miikellef ve mesuldiirler. 
Bu iŝ ler en son nisanm yirmi ikisine kadar biti-
riUr. 

MADDE 12 — Yoklama kollari, mmtakalari 
dahilinde hayvanlarm bulunduklan mahalle ile 
ahir, mandira, agil gibi yerleri, gegid ve merala-
n yoklayarak kayid defterinde yazili miktarlara 
ve sahiblerinin ellerindeki kayid ilmiihaberleri 

B. E. 

MADDE 10 — Maliye enciimeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul 

MADDE 11 — Maliye enciimeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul. . 

MADDE 12 — Maliye enciimeninin 
maddesi aynen kabul. 

12 nci 
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haberleri muhteviyatma mutabik olub olmadigi-
m arastirirlar. Yoklama neticesi defter ve ka-
yid ilmiihaberi muhteviyatma mutabik gikarsa 
keyfiyet kolbasi tarafmdan ilmiihabere isaret 
ve imzasile tasdik olunur. Muhtar ve ihtiyar 
meclisleri yoklama kollarma vazifelerini kolay
lastiracak yardimi yapmakla mukelleftirler. 

tkinci madenin c ve d fikralarmda yazili 
hayvanlara aid vergi karnelerile makbuzlarmm 
ve damizlik vesikalarmm, yoklamada, kayid 
defterlerile mutabakati tetkik olunur. Seyyar 
nakliyecilerden yoklama esnasmda hazir bulun-
mayanlarm vergi karnelerile makbuzlari doniis
lerinde, bagli olduklari varidat idaresi tarafm
dan goriiliir. 

MADDE 13 — Yoklamada kayid harici gi-
kan hayvanlar igin sahiblerinin admi, soy admi 
ve ikamet mahallerini ve hayvanlarm cins, nevi 
ve adedlerini ve kayid harici bulunduk-
larmm ne suretle anlasildigmi gostermek iizere 
yoklama kollari tarafmdan mahallinde zabrt 
varakasi tanzim edilerek sahiblerine bunlar ha
zir degilse gobanlarma veya adamlarma imza 
ettirilir. Bunlarm imzadan imtinalari halinde, 
keyfiyet zabrt varakasma serhedilerek hayvan
larm bulundugu koyiin muhtar veya ihtiyar 
meclisi azasma ve §ehir ve kasabalarda belediye 
zabrta memurlarma tasdik ettirilir. 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol
duklari mmtakanm yoklamasmi muayyen miid-
det iginde bitirmege ve bu miiddetin bitmesin-
den itibaren en gee iig giin iginde yoklama neti-
celerini miibeyyin kayid defterlerini ve diger ve-
sikalan taraflarmdan tasdikli olarak varidat 
idarelerine tevdi etmege mecburdurlar. 

Zr. E. 

yid ilmiihaberleri muhteviyatma mutabik olup 
olmadigmi arastirirlar. Yoklama neticesi def
ter ve kayid ilmiihaberi muhteviyatma muta
bik gikarsa keyfiyet kolbasi tarafmdan ilmii
habere isaret ve imzasile tasdik olunur. Muh
tar ve ihtiyar meclisleri yoklama kollarma 
vazifelerini kolaylastiracak yardimi yapmakla 
mukelleftirler. 

Ikinci maddenin (0) ve (D) fikralarmda 
yazili hayvanlara aid vergi karnelerile mak
buzlarmm ve damizlik vesikalarmm, yokla
mada, kayid defterlerile mutabakati tetkik 
olunur. Seyyar nakliyecilerden yoklama esna
smda hazir bulunmayanlarm vergi karnele
rile makbuzlari doniislerinde, bagli olduklari 
varidat idaresi tarafmdan goriiliir. 

MADDE 13 — Yoklamada kayid harici gi-
kan hayvanlar igin sahiblerinin admi, soy adi-
ni ve ikamet mahallerini ve hayvanlarm cins, 
nevi ve adedlerini ve kayid harici bulundukla-
rmm ne suretle anlasildigmi gostermek iizere 
yoklama kollari tarafmdan mahallinde zabrt 
varakasi tanzim edilerek sahiblerine, bunlar 
hazir degilse gobanlarma veya adamlarma im
za ettirilir. Bunlarm imzadan imtinalari ha-
linde mesruhatli zabrt varakasi yapilmak iize
re hayvanlarm bulundugu koyiin muhtar veya 
ihtiyar meclisi azasmdan ve sehir ve kasaba
larda belediye zabita memurlarmdan biri cel-
bolunarak mahallinde vaziyet yeniden ve bir-
likte tesbit olunur ve iktiza eden mesruhatli 
zabrt varakasi tanzim ve imza olunur. 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol
duklari mmtakanm yoklamasmi muayyen miid-
det iginde bitirmege ve bu miiddetin bitmesin-
den itibaren en geg iig giin iginde yoklama ne-
ticelerini miibeyyin kayid defterlerini ve diger 
vesikalan taraflarmdan tasdikli olarak vari
dat idarelerine tevdi etmege mecburdurlar. 
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muhteviyatma mutabik olup olmadigmi aras,ti-
rirlar. Yoklama neticesi defter ve kayid ilmii-
haberi muhteviyatma mutabik cikarsa keyfiyet 
yoklama memurlari tarafmdan ilmiihabere isaret 
ve imzalar ile tasdik olunur. Muhtar ve ihtiyar 
meclisleri yoklama kollarma vazifelerini kolay-
lastiracak yardimi yapmakla miikelleftirler. 

tkinci maddenin (c) ve (d) fikralarmda ya-
zili hayvanlara aid vergi karnelerile makbuzla-
rmm ve damizlik vesikalarmi, yoklamada kayid 
defterleri ile mutabakati tetkik olunur. Sey-
yar nakliyecilerden yoklama esnasmda hazir bu-
lunmayanlarm vergi karnelerile makbuzlan db-
niislerinde, bagli olduklan varidat idaresi tara
fmdan goriilur. 

MADDE 13 — Yoklamada kayid harici ci-
kan hayvanlar igin sahiplerinin admi, soy adi-
ni ve ikamet mahallerini ve hayvanlarm, cins, 
nevi ve adetlerini ve kayid harici bulunduklan-
nm ne suretle anla^ildigmi gbstermek iizere yok
lama kollari tarafmdan mahallinde zabit vara
kasi tanzim edilerek sahiplerine bunlar hazir de-
gilse cobanlarma veya adamlarma imza ettirilir. 

Bunlarm imzadan imtinalan halinde mesru
hatli zabit varakasi yapilmak iizere hayvanlar 
koy iginde ise koyun muhtar veya ihtiyar mec-
lisi azasmdan ve sehir ve kasabalar da ise bele-
diye zabrta memurlarmdan biri celbolunarak ma
hallinde vaziyet yeniden ve birlikte tesbit olunur 
ve iktiza eden mesruhatli zabit varakasi tanzim 
ve imza olunur. Koy disjnda veya yaylalarda 
yapilacak zabit varakalarmi hayvan sahibi veya 
sahibi veya yanmda bulunan imza etmek isteme-
digi ve yoklama mahallinde ihtiyar heyeti de bu-
lunmadigi takdirde hazir bulunanlardan hiiviye-
ti belli iki kisiye imza ettirilir. Bunlar da bu-
lunmadigr takdirde keyfiyet mazbataya derg ile 
yoklama memurlarmca imza olunur. 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol
duklan mmtakanm yoklamasmi muayyen miid-
det icinde bitirmege ve bu miiddetin bitmesinden 
itibaren en geq uc giin iginde yoklama neticeleri-
ni gbsterir kayid defterlerini ve diger vesikalari 
taraflarmdan tasdikli olarak varidat idarelerine 
tevdi etmege mecburdurlar. 

B. E. 

MADDE 13 — Maliye enciimeninin 13 ncii 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 14 — Maliye enciimeninin 14 ncii 
maddesi aynen kabul. 
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MADDE 15 — Kayid miiddeti iginde vergiye 
tabi hayvanlarmi bir daha donmemek iizere bu
lunduklari kbyden diger bir kbye gotiirmek iste-
yenler, hayvanlarmi bulunduklari kbyiin kayid 
defterine yazidirip kayid ilmuhaberi almaga ve 
bu ilmiihabere hayvanlarmi nakledeceklerini isa
ret ettirmege ve gbtiirdiikleri kbyiin ihtiyar mec
lisine miiracaatle kayid ilmiihaberini vize 
ettirmege mecburdurlar. Hayvanlarm bir kismi-
ni gotiirmek isteyenler de, kayid ilmiihaberleri-
ne, nakledilecek hayvanlarm cins, nevi ve ade-
dini yazdrrmakla beraber bu malumati havi ola-
rak alacaklan vesikayi gbturdiikleri kbyiin ihti-
yar meclisine vize ettirmege mecburdurlar. 

Yoklama miiddeti girdikten sonra hayvanla
rmi kismen veya tamamen bulundugu kbyden 
diger kbye gotiirmek isteyenler yoklama koluna 
miiracaatle hayvanlarmm yoklamasmi yaptir-
maga ve keyfiyeti kayid ilmiihaberine isaret et
tirmege mecburdurlar. 

Yoklama miiddeti iginde damizlik hayvanla
rmi bu suretle nakledenler damizlik vesikalari-
ni yanlarmda bulundururlar. 

MADDE 16 — Kayid, yoklama miiddetleri 
iginde hayvanlarm bulunduklari kaza haricine, 
tezkeresiz nakledilmeleri yasaktir. Kbylerdeki 
hayvanlarm hudud gegidindeki miisterek mera-
larina gidip gelmeleri bu kayde tabi degildir. 

Kayid miiddeti iginde hayvanlarmm hepsini 
veya bir kismini bulunduklari kaza haricine gi-
karmak isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi 
azasmdan biri vasrtasiles kayid ilmuhaberleri-

Zr. E. 

MADDE 15 — Kayid miiddeti iginde ver
giye tabi hayvanlarmi bir daha donmemek iize-
re bulunduklari kbyden diger bir kbye gotiir
mek isteyenler, hayvanlarmi bulunduklari kb
yiin kayid defterine yazdirip kayid ilmuhaberi 
almaga ve bu ilmiihabere hayvanlarmi nak
ledeceklerini isaret ettirmege ve gbtiirdukleri 
kbyiin ihtiyar meclisine miiracaatla kayid ilmii
haberini vize ettirmege mecburdurlar. 

Hayvanlarmm bir kismmi gbturmek isteyen
ler de, kayit ilmiihaberlerine, nakledilecek hay
vanlarm cins, nevi ve adedini yazdirmakla be
raber bu malumati havi olarak alacaklan vesi
kayi gbtiirdiikleri kbyiin ihtiyar meclisine vize 
ettirmege mecburdurlar. 

Yoklama miiddeti girdikten sonra hayvanla
rmi kismen veya tamamen bulundugu kbyden 
diger kbye gbturmek isteyenler yoklama koluna 
miiracaatla hayvanlarmm yoklamasmi yaptrr-
maga ve keyfiyeti kayit ilmiihaberine isaret et
tirmege mecburdurlar. 

Ancak yoklama miiddeti iginde celep hay
vanlarmi bulunduklari yerden diger bir yere 
nakletmek isteyenler bagli bulundugu kazanm 
en biiyiik miilkiye memuruna miiracaatla mas-
rafi kendisine aid olmak iizere yoklama memu-
ru gbnderilmesini isteyebilir. Yoklama miiddeti 
icinde damizlik hayvanlarmi bu suretle nakle
denler damizlik vesikalarmi yanlarmda bulun
dururlar. 

MADDE 16 — Kayit ve yoklama miiddetleri 
iginde hayvanlarm bulunduklari kaza haricine 
tezkeresiz nakledilmeleri yasaktir. Kbylerdeki 
hayvanlarm hudud gegidindeki miisterek mera-
lanna gidib gelmeleri bu kayda tabi degildir. Ka
yid miiddeti iginde hayvanlarmm hepsini veya 
bir kismmi bulunduklari kaza haricine gikarmak 
isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi azasmdan 
biri vasitasile kayit ilmiihaberlerini mensup ol-
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MADDE 15 — Kayid muddeti icinde vergiye 
tabi hayvanlarini bir daha donmemek iizere bu
lunduklan koyden diger bir koye gotiirmek is
teyenler, hayvanlarmi bulunduklan koyiin kayid 
defterine yazdirib kayid ilmuhaberi almaga ve 
bu ilmuhabere hayvanlarmi nakledeceklerini 
i^aret ettirmege ve gbtiirdukleri koyiin ihtiyar 
meclisine miiracaate kayid ilmiihaberini vize 
ettirmege mecburdurlar. Hayvanlarmm bir kis-
mmi gotiirmek isteyenler de kayid ilmiiha-
berlerine nakledilecek hayvanlarm cins, nevi 
ve adedini yazdirmakla beraber bu malumati 
havi olarak alacaklan vesikayi gotiirdiikleri 
koyiin ihtiyar meclisine vize ettirmege mec
burdurlar. 

Kayid muddetinin hitammdan yoklamanm 
ba^ladigi tarihe kadar gegecek miiddet icinde 
hayvanlarmi bir koyden diger gbye nakletmek 
isteyenler, hakkinda da yukariki fikralarm 
hiikiimleri tatbik olunur ve keyfiyet ihtiyar 
heyetlerinde kalacak olan defterdeki kaydine 
de s,erh ve i^aret edilir. 

Yoklama muddeti girdikten sonra hayvan
larmi kismen veya tamamen bulundugu koy
den diger kbye gotiirmek isteyenler, yoklama 
koluna miiracaatla hayvanlarmm yoklamasmi 
yaptrrmaga ve keyfiyeti kayid ilmiihaberine 
isaret ettirmege mecburdurlar. 

Ancak yoklama muddeti icinde celep hay
vanlarmi bulunduklan yerden diger bir yere 
nakletmek isteyenler hayvanlarm bulundugu 
kazanm en biiyiik miilkiye memuruna miira
caatla masrafi kendisine aid olmak iizere yok
lama memuru gbnderilmesini isteyebilir. Bu 
dileklerin derhal yerine getirilmesi mecburi-
dir. Yoklama muddeti iginde damizlik hay
vanlarmi bu suretle nakledenler damizlik ve-
sikalarmi yanlarmda bulundururlar. 

MADDE 16 — Kayid ve yoklama miiddet-
leri icinde hayvanlarm bulunduklan kaza ha-
ricine tezkeresiz nakledilmeleri yasaktir. 

Kbylerdeki hayvanlarm hudud gecidindeki 
miisterek meralarma gidip gelmeleri bu kayde 
tabi degildir. 

Kayid muddeti iginde hayvanlarmm hepsini 
veya bir kismmi bulunduklan kaza haricine qi-
karmak isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi aza-
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MADDE 15 — Maliye enciimeninin 15 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 16 — Maliye enciimeninin 16 nci 
maddesi aynen kabul. 
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ni mensub olduklan kaza varidat idaresine gos
termege ve nakledecekleri hayvanlar igin nakil 
veya ifraz tezkeresi almaga mecburdurlar. Na
kil tezkeresi verilen hayvanlarin kayid ilmiiha-
beri geri alinir. Ifraz tezkeresi verilen hayvan
larin cins, nevi ve adedi, hayvanlarm nereye 
nakledildigi ve ifraz tezkeresinin numarasi ve 
tarihi kayid ilmuhaberine isaret olunur. 

Yoklama miiddeti iginde hayvanlarmin hep-
sini veya bir kismmi bulunduklan kaza harici-
ne gikarmak isteyenler yoklama koluna miiraca-
atle hayvanlarmin yoklamasmi yaptirmaga ve 
keyfiyeti kayid ilmiihaberine isaret ettirmege ve 
evvelki fikra hukmune gore varidat dairesinden 
nakil veya ifraz tezkeresi almaga mecburdurlar. 

Kayid, yoklama ve taksid miiddetleri iginde 
hayvanlarmi kayitli bulundugu kaza haricine gi-
karmak isteyenler vergilerini tamamen odemege 
veya banka mektubu vermege veyahud bulun
duklan koyiin ihtiyar meclisi tarafmdan, bu 
meclislerin mali mesuliyetleri altmda kefaleti 
tasdik edilmis bir zati kefil gostermege mecbur
durlar. 

Binek hayvani sahipleri de hayvanlarmm 
yoklama muamelesini havi kayid ilmuhaberleri-
ni beraberlerinde bulundurmakla miikelleftirler. 

Kazang vergisine tabi hayvanlarin kaza ha
ricine nakillerinde, yoklama muamelesini havi 
kayid ilmuhaberleri beraber bulunmak sartile ka
zang vergisi igin aldiklari vergi karneleri veya 
ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine geger. 

MADDE 17 — Mali yil girdikten sonra tak-
sit miiddetleri iginde ecnebi memleketlerden Tiir-
kiyeye ithal edilen hayvanlarm nakli igin sa
hipleri, bu hayvanlarin ithal edildikleri giim-
riik idaresinin bulundugu kaza varidat idaresi
ne miiracaatle gurnruk resminin verildigini bil-
diren makbuzu gosterir ve hayvanlarmi nakle
decekleri yerleri bildirerek buna mahsus nakil 
veya ifraz tezkeresi alirlar. 

Kayid zamanmda memleket hudud hatlari-

(Sa Sa 

duklari kaza varidat idaresine gostermege ve 
nakledecekleri hayvanlar igin nakil veya ifraz 
tezkeresi almaga mecburdurlar. Nakil tezkeresi 
verilen hayvanlarm kayit ilmuhaberi geri ali
nir. ifraz tezkeresi verilen hayvanlarin cins, nevi 
ve adedi hayvanlarm nereye nakledildigi ve if
raz tezkeresinin numarasi ve tarihi kayit ilmii
haberine i§aret olunur. 

Yoklama miiddeti iginde hayvanlarmm hep-
sini veya bir kismmi bulunduklan kaza haricine 
gikarmak isteyenler yoklama koluna miiracaatla 
hayvanlarmm yoklamasmi yaptirmaga ve key
fiyeti kayid ilmuhaberine isaret ettirmege ve 
evvelki fikra hukmune gore varidat dairesin
den nakil veya ifraz tezkeresi almaga mecbur
durlar. 

Celep hayvanlan hakkmda 15 nci maddede-
ki istisnai fikra hiikmii tatbik olunur. 

Kayid, yoklama, ve taksit miiddetleri iginde 
hayvanlarmi kayidli bulundugu kaza haricine 
gikarmak isteyenler vergilerini tamamen, odeme
ge veya banka mektubu vermege veyahud bu
lunduklan koyiin ihtiyar meclisi tarafmdan, bu 
meclislerin mali mesuliyetleri altmda kefaleti 
tasdik edilmis bir zati kefil gostermege mec
burdurlar. 

Binek hayvani sahibleri de hayvanlarmm 
yoklama muamelesini havi kayid ilmiihaberleri-
ni beraberlerinde bulundurmakla miikelleftir
ler. 

Kazang vergisine tabi hayvanlarm kaza ha
ricine nakillerinde, yoklama muamelesini havi 
kayid ilmuhaberleri beraber bulunmak §artile 
kazang vergisi igin aldiklari vergi karneleri ve
ya ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine ge-
ger. 

MADDE 17 — Mali yd girdikten sonra tak
sit miiddetleri iginde ecnebi memleketlerden 
Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlarm nakli igin sa
hibleri, bu hayvanlarin ithal edildikleri giim-
riik idaresinin bulundugu kaza varidat idare
sine miiracaatla gumriik resminin verildigini 
bildiren makbuzu gosterir ve hayvanlarmi nak
ledecekleri yerleri bildirerek buna mahsus na
kil veya ifraz tezkeresi alirlar. 

Kayit zamanmda memleket hudud hatlan-
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smdan biri vasitasile kayid ilmiihaberlerini 
mensub olduklan kaza varidat idaresine goster-
mege ve nakledecekleri hayvanlar icin nakil ve-
ya ifraz tezkeresi almaga mecburdurlar. Nakil 
tezkeresi verilen hayvanlarm kayid ilmuhaber-
leri geri almrr. 

Ifraz tezkeresi verilen hayvanlarm cins, nevi 
ve adedi hayvanlarm nereye nakledildigi ve if
raz tezkeresinin numarasi ve tarihi kayid ilmu-
haberine isaret olunur. 

Yoklama miiddeti ignde hayvanlarmm hep-
sini veya bir krsmmi bulunduklan kaza haricine 
gikarmak isteyenler yoklama koluna miiracaat-
le hayvanlarmm yoklamasmi yaptirmaga ve key-
fiyeti kayid ilmiihaberine isaret ettirmege ve 
ewelki fikra hiikmiine gore varidat dairesinden 
nakil veya ifraz tezkeresi almaga mecbrdnrlar. 

Celeb hayvanlan hakkmda 15 nci maddede-
ki istisnai fikra hiikmii tatbik olunur. 

Kayid, yoklama ve taksid miiddetleri iginde 
hayvanlarmi kayitli bulundugu kaza haricine 
cikarmak isteyenler vergilerini tamamen odeme-
ge veya banka mektubu vermege veyahnt bu
lunduklan kbyiin ihtiyar meclisi tarafmdan, bu 
meclislerin mali mesuliyetleri altmda kefaleti 
tasdik edilmis bir zati kefil gostermege mecbur-
durlar. 

Binek hayvani sahibleri de hayvanlarmm 
yoklama muamelesini havi kayid ilmiihaberle
rini beraberlerinde bulundurmakla miikelleftir-
ler. 

Kazang vergisine tabi hayvanlarm kaza ha
ricine nakillerinde, yoklama muamelesini havi 
kayid ilmiihaberleri beraber bulunmak sartile 
kazang vergisi igin aldiklan vergi karneleri ve
ya ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine ge-
ger. 

MADDE 17 — Mali yil girdikten sonra tak-
sit miiddetleri iginde ecnebi memleketerden 
Tiirkiyeye itha edilen hayvanlarm nakli icin sa
hibleri, bu hayvanlarm ithal edildikleri giimriik 
idaresinin bulundugu kaza varidat idaresine mii-
racaatla giimriik resminin verildigini bildiren 
makbuzu gosterir. Ve hayvanlarmi nakledecek
leri yerleri bildirerek buna mahsus nakil veya 
ifraz tezkeresi alrrlar. 

Kayid zamanmda memleket hudud hatla-

B. E. 

MADDE 17 — Maliye encumeninin 17 nci 
maddesi aynen kabul. 
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nm ote tarafmda bulunupta sahiplerinin beyan-
larma gore kayitleri yapilmis olan hayvanlarm 
yoklama zamanmda Tiirkiyeye avdetlerinde sa-
hipleri giimriik memuruna miiracaatle hayvan-
larini saydrrmaga ve hayvanlarm cins, nevi ve 
adedini gostermek iizere bu memurlardan ala-
cagi vesikayi bagli bulunduklan kaza varidat 
idaresine gostermege mecburdurlar. 

MADDE 18 — Vergi hayvan basma asagida 
hizalarmda yazili miktarlarda almir: 

Nevi Kurus 

Koyun, kilkeci 40 
Tiftikkeci 30 
Sign, at, kisrak, igdis, 
aygrr, katir 60 
E$ek 25 
Manda 75 
Deve, domuz 100 

MADDE 19 — Hayvanlarm vergileri, kayit-
li bulunduklan kaza varidat idaresince tahak-
kuk ettirilir. Vergi, kayid defterlerinde yazili 
hayvanlarm nevi ve adedine ve yoklama netice-
lerien gore on sekizinci maddedeki miktarlar 
dairesinde hesab ve icap eden ceza zamlari da 
ilave edilmek suretile tahakkuk ettirilir ve koy 
ve mahallelerde asilacak tekalif cetvellerile ilan 
olunur. Yoklamada veya taksit miiddetleri 
iginde kayid harici hayvanlan cikan miikellef
lere bu hayvanlarm nevi ve adedile vergileri-
ni ve ceza zamlarmi gostermek iizere ayrica 
ihbarname de teblig olunur. 

Varidat tahakkuk memurlan, tahakkuk 
muamelelerini ve kayid harici hayvani gikan 
miikelleflere teblig olunacak ihbamamelerin 
tebligatmi mali yildan evvel gelen mayis ayi 
sonuna kadar bitirmege mecbur ve teahhurun-
dan mesuldiirler. 

24 — 
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nm ote tarafmda bulunupta sahiblerinin beyan-
larma gore kayitleri yapilmi§ olan hayvanlarm 
yoklama zamanmda Tiirkiyeye avdetlerinde sa-
hibleri Giimruk memuruna miiracaatle hayvan-
larmi saydirmaga ve hayvanlarm cins, nevi ve 
adedini gostermek iizere bu memurlardan ala-

i cagi vesikayi bagli bulunduklan kaza varidat 
idaresine gostermege mecburdurlar. 

MADDE 18 — Vergi hayvan basma asagida 
hizalarmda yazili miktarlarda almrr. 

Nevi 

Koyun, kilkegi 
Merinos koyunu 
Tiftik kegi 
Sigir, at (kisrak, igdis, aygir), katrr 
Esek 
Manda 
Deve, domuz 

Kurus 

40 
20 
30 
60 
25 
75 

100 

MADDE 19 — Hayvanlarm vergileri, kayid-
lari bulunduklan kaza varidat idaresince tahak
kuk ettirilir. Vergi, kayid defterinde yazili hay
vanlarm nevi ve adedine ve yoklama neticele-
rine gore 18 nci maddedeki miktarlar daire
sinde hesab ve icabeden ceza zamlari da ilave 
edilmek suretile tahakkuk ettirilir. Ve koy ve 
mahallelerde asilacak tekalif cedvellerile ilan 
olunur. Yoklamada veya taksit miiddetleri ipin-
de kayid harici hayvanlan gikan miikelleflere 
bu hayvanlarm nevi ve adedile vergilerini ve 
ceza zamlarmi gostermek ttzere ayrica ihbar
name de teblig olunur. 

Varidat tahakkuk memurlan, tahakkuk mu
amelelerini ve kayid harici hayvani §ikan mii
kelleflere teblig olunacak ihbamamelerin teb
ligatmi mali yildan ewel gelen mayis ayi so
nuna kadar bitirmege mecbur ve teahhurundan 
mesuldiirler. 
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rrrim bte tarafmda bulunup ta sahiblerinin be-
yanlarma gore kayitlan yapilmis olan hayvan-
larm yoklama zamanmda Tiirkiyeye avdetle-
rinde sahibleri giimruk memuruna miiracaatla 
hayvanlarmi saydrrmaga ve hayvanlarm cins, 
nevi ve adedini gostermek iizere bu memurlar-
dan alacagi vesikayi bagli bulunduklari kaza 
varidat idaresine gbstermege mecburdurlar. 

Vcrf/inin mil; I an 

MADDE 18 — Vergi hayvan basraa asagida 
hizalarmda yazili miktarlarda almrr. 

Nevi Kurus 

Koyun, kilkeci 
Merinos koyunu 
Tiftik keci 
Sign*, at (Kisrak, igdis, aygir), katir 
Esek 
Manda 
Deve, domuz 

40 
20 
30 
60 
25 
75 

100 

B. E. 

MADDE 18 — Maliye enciimeninin 18 net 
maddesi aynen kabul. 

Vcffliiiin taliald-iil: re Irhlifji 

MADDE 19 — Hayvanlarm vergileri, kayidli 
bulunduklari kaza varidat idaresince tahakkuk 
ettirilir. Vergi kayid defterinde yazili hayvanla
rm nevi ve adedine ve yoklama neticelerine go
re 18 nci maddedeki miktarlar dairesinde hesab 
ve kanunen terettiib eden ceza zamlari da Ha
ve edilmek suretile tahakkuk ettirilir ve Koy 
ve mahallelerde asilacak tekalif cetvellerile ilan 
olunur. 

Yoklamada veya miiriiru zaman miiddeti icin-
de kayid harici hayvanlan cikan miikelefler bu 
hayvanlarm nevi ve adedi ile vergilerini ve ceza 
zamlarmi gbstermek iizere ayrica ihbarname de 
teblig olunur. Bu kanuna riayetsizlikten dolayi 
tarhedilecek biitun cezalarm ihbarname ile ayri
ca tebligi lazmidir. 

Varidat tahakkuk memurlan, tahakkuk mu-
amelelerini ve kayid harici hayvani cikan ve 
kanunen ceza tereddiib eden miikelleflere ihbar-
namelerin tebligatmi mali yildan evvel gelen 
mayis ayi sonuna kadar bitirmege mecbur ve 
teahhiirden mesuldiirler, 

MADDE 19 — Maliye enciimeninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul. 
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MADDE 20 — Nakil veya ifraz tezkeresi 
almaksizm veya vergisini odemeksizin bulun-
duklari kaza haricine gikarrian hayvanlarrn 
ceza zamlarile birlikte vergileri bu suretle nak~ 
ledildikleri tebeyyiin eden kaza varidat idare-
since tahakkuk ettirilerek ihbarname ile mii-
kellefe teblig ve defaten tahsil olunur. Bu 
gfibi hayvanlarrn kayidli bulundugu kazada 
tahakkuk ettirilmis vergileri varsa terkin ve 
tahsil olunanlarr da iade edilir. 

MADDE 21 — Hayvan sahibleri kendi be-
yanlarrna gore tahakkuk ettirilmis olan vergi-
lere itiraz edemezler. Ancak yoklamada ve 
taksit miiddetleri iginde kayid harici bulunan 
veya yirminci madde mucibince nakil ve if
raz tezkeresi almaksizm nakledilmesi dolayi-
sile cezali olarak tahakkuk ettirilen vergilere 
ve ceza zamlarma ihbarnamenin tebligini ta-
kib eden giinden itibaren 30 gun iginde 2395 
numarali ve 22 - III -1934 tarihli kazanc ver-
gisi kanununun 63 ncii maddesinde yazili iti
raz komisyonlan nezdinde itiraz edebilirler. 

Itirazlar, taksiti gelen vergilerin ve ceza 
zamlarmin tahsiline mani degildir. Itiraz ko-
misyonlarmca verilececk kararlar katidir. Bu 
kararlar iizerine fazla alrndigi tahakkuk eden 
vergi ve ceza miktari iade veya mahsub olunur. 

MADDE 22 — Miikellefler kendi beyanla-
nna uymayacak sekilde tahakkuk ettirilen ver-
gilerde gerek hayvanin nevi ve adedi, gerek 
18 nci maddede yazili vergi miktarlan nokta-
smdan maddi hata yapildigmi gordiikleri tak-
dirde bir istida ile vilayetlerde varidat miidiir-
lerine ve kazalarda malmudiirlerine miiracaat-

26 — 
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MADDE 20 — Nakil veya ifraz tezkeresi al
maksizm veya vergisini odemeksizin buhmduk-
lari kaza haricine gikanlan hayvanlarrn ceza 
zamlarile birlikte vergileri bu suretle naklettik-
leri tebeyyiin eden kaza varidat idaresince ta
hakkuk ettirilerek ihbarname ile mukellefe 
teblig ve defaten tahsil olunur. Bu gibi hay
vanlarrn kayitli bulundugu kazada tahakkuk 
ettirilmis vergiler varsa terkin ve tahsil olu-
nanlari da iade edilir. 

MADDE 21 — Hayvan sahibleri kendi be-
yanlarma gore tahakkuk ettirilmis olan vergi
lere itiraz edemezler. Ancak yoklamada ve tak
sit miiddetleri icinde kayid harici bulunan veya 
20 nci madde mucibince nakil ve ifraz tezke
resi almaksizm nakledilmesi dolayisile cezali o-
larak tahakkuk ettirilen vergilere ve ceza zamla
rma ihbarnamenin tebligini takib eden giin
den itibaren 30 giin iginde 2395 numarali ve 
22 - III - 1934 tarihli kazanc, vergisi kanunu
nun 63 ncii maddesinde yazili itiraz komisyon
lan nezdinde itiraz edebilirler. 

Itirazlar taksiti gelen verffilerin ve ceza zam-
larmm tahsiline mani degildir. itiraz komisyon-
larmca verilecek kararlar katidir. Bu kararlar 
iizerine fazla almdigi tahakkuk eden vergi ve 
ceza miktari iade veya tahakkuk etmis borcu 
varsa mahsup olunur. 

MADDE 22 — Miikellefler kendi beyanlan-
na uymayacak sekilde tahakkuk ettirilen vergi-
lerde gerek hayvanin nevi ve adedi, gerek 18 
nci maddede yazili vergi miktarlan noktasmdan 
maddi hata yapildigmi gordiikleri takdirde bir 
istida ile vilayetlerde varidat miidiirlerine ve 
kazalarda malmudiiriine miiracaatla yanlisli-
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MADDE 20 — Nakil veya ifraz tezkeresi 
almaksizm veya vergisini odemeksizin bulun-
duklari kaza haricine eikarilan hayvanlarm 
ceza zamlarile birlikte vergileri bu suretle 
nakledildikleri tebeyyiin eden kaza varidat ida-
resinee tahakkuk ettirilerek ihbarname ile mii-
kellefe teblig ve defaten tahsil olunur. Bu gi-
bi hayvanlarm kayidli bulundugii kazada ta
hakkuk ettirilmis vergiler varsa terkin ve tah
sil olunanlan da iade edilir. 

itiraz 

MADDE 21 — Hayvan sahibleri kendi be-
yanlarma gore tahakkuk ettirilmis olan ver-
gilere itiraz edemezler. Ancak yoklamada ve 
taksit miiddetleri icinde kayid harici bulunan 
veya yirminci madde mucibince nakil ve ifraz 
tezkeresi almaksizin nakledilmesi dolayisile 
cezali olarak tahakkuk ettirilen vergilere ve 
ceza zamlarma ihbarnamenin tebligini takib 
eden giinden itibaren 30 gun icinde 2395 numa-
rali ve 22 - III -1934 tarihli kasanc verglsi ka-
nununun 63 ncii maddesinde yazili itiraz komis-
yonlari nezdinde itiraz edebilirler. Bu komis-
yonlar kendilerine tevdi olunan itiraznameleri 
azami iic ay icinde tetkik ve bir karara bagla-
mag-a mecburdurlar. 

Itiraz komisyonlarmm karar lan ihbarname 
ile mukelleflere teblig olunur. 

Itiraz komisyonu kararlarmi miikellefler teb
lig- tarihinden ve varidat miidur veya memurlan 
kendilerine tevdiini takib eden giinden itibaren 
bir ay iginde merkezdeki kazanc temyiz komis
yonu nezdinde temyiz edebilirler. Temyiz ko
misyonlarmm karar lan katidir. 

Itiraz ve temyiz talebi taksiti gelen vergilerin 
ve ceza zamlarrnrn tahsiline mani degildir. Ka-
tilesen kararlar iizerine fazla almdigi tahakkuk 
eden vergi ve ceza miktari iade veya tahakkuk 
etmis borcu varsa mahsub olunur. 

MADDE 22 — Miikellefler kendi beyanlarma 
uymayacak sekilde tahakkuk ettirilen vergilerde 
gerek hayvanm nevi ve adedi, gerek 18 nci mad-
dede yazili vergi miktarlari noktasmdan maddi 
hata yapildigmi gordiikleri takdirde bir istifa ile 
vilayetlerde varidat miidurlerine ve kazalarda 
malmuduriine muracaatle yanlisligm diizeltil-

B. B. 

MADDE 20 — Maliye enciimeninin 
maddesi aynen kabul. 

20 nci 

MADDE 21 — Maliye enciimeninin 21 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 22 — Maliye enciimeninin 
maddesi aynen kabul. 

22 nci 
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la yanlisligm diizeltilmesini isterler. Varidat 
miidiirii veya malmiidiirii keyfiyeti tetkik ve 
yanlislik varsa diizeltilmesini tahakkuk memu-
runa emreder ve neticesini de yazi ile mukel-
lefe bildirir. Bu gibi hatalar tetkik ve teftis 
sirasmda g'briiliirse vilayetlerde varidat mii-
diirleri, kazalarda malmiidiiriiniin tasvibile tas-
hih olunur. 

MADDE 23 — 16 ve 20 nci maddelerde ya-
zili haller miistesna olmak iizere, bu kanun 
mueibince almacak vergilerle ceza zamlari asa-
gida yazili miiddetlerde ve iki miisavi taksitte 
tahsil olunur. 

Birinci taksit miiddeti: 
Davarlar, develer ve domuzlar igin ha-

ziran, 
Sig-ir, manda, at, kisrak, katir ve esekler 

igin eylul 
aylarinm ilk haftasidir. Ikinci taksit miiddeti, 
mezkur aylarr takib eden aylarin birinci haf
tasidir. Miiddetleri iginde vergi taksitlerini 
odemeyenler hakkmda tahsili emval kanun a 
hiikiimleri tatbik olunur. 

MADDE 24 — Bu kanunun tayin ettigi usul 
hilafina naklolunan hayvanlarla kayid harici 
birakilan hayvanlarin sahiblerinden bdemekle 
miikellef bulunduklan vergilerden maada: 

A) Kayid miiddeti iginde bulunduklan kbye 
kaydettirilmeden ve kayid ilmiihaberi alinma-
dan diger kbye nakil ve orada kaydedilen hay
vanlarin vergilerinden % 10, 

B) Taksit miiddetleri iginde vergisi oden-
meksizin veya teminata baglanmaksizin bulun
duklan kaza hududu haricine gikanlan hayvan
larin vergilerinden % 15, 

C) Yoklama miiddeti iginde yoklama mua-
melesi yaptirilmadan bulunduklan kbyden di-

( S, Sa 
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gin diizeltilmesini isterler. Varidat miidiirii 
veya malmiidiirii keyfiyeti tetkik ve yanlislik 
varsa diizeltilmesini tahakkuk memuruna em
reder ve neticesini de yazi ile miikellefe bildi
rir. Bu gibi hatalar tatkik ve teftis esnasinda 
gbriiliirse vilayetlerde varidat miidiirleri, ka
zalarda malmiidiiriiniin tasvibile tashih olunur. 

MADDE 23 — 16 ve 20 nci maddelerde ya
zili haller miistesna olmak iizere bu kanun 
mueibince almacak vergilerle ceza zamlari asa-
gida yazili miiddetlerde ve iki miisavi taksitte 
tahsil olunur: 

Birinci taksit miiddeti: 
Koyun, kilkeci, tiftik, merinos, develer ve 

domuzlar igin haziran, 
Sigir, manda, at, (aygir, kisrak, igdis, katir) 

igin eylul 
aylarinm ilk haftasidir. Ikinci taksit miiddeti, 
mezkiir avian takib eden aylarin birinci haf
tasidir. Ancak memleketin iklim sartlanna go 
re gereken bblgelerde koyun, keci ve tiftik 
icin taksit zamanlarmi temmuz ve agustos ayla
rinm ilk haftalari olarak tesbitine Maliye ve-
killigi salahiyetlidir. Miiddetleri iginde vergi 
taksitlerini odemeyenler hakkmda tahsili em
val kanunu hiikiimleri tatbik olunur. 

MADDE 24 — Bu kanunun tayin ettigi usul 
hilafina naklolunan hayvanlarla kayid harici 
birakilan hayvanlarin sahiblerinden bdemekle 
miikellef bulunduklan verg'ilerden maada: 

A) Kayid miiddeti iginde bulunduklan kbye 
kaydettirilmeden veya kayid ilmiihaberi alinma-
dan diger kbye nakil ve orada kaydedilen hay
vanlarin vergilerinden yiizde on, 

B) Taksit miiddetleri iginde vergisi oden-
meksizin veya teminata baglanmaksizm bulun
duklan kaza hududu haricine gikanlan hayvan
larin vergilerinden yiizde on bes, 

C) Yoklama miiddeti iginde yoklama muame-
lesi yaptirilmadan bulunduklan kbyden diger 
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mesini isterler. Varidat mudiirii veya malmii-
diirii keyfiyeti tetkik ve yanlislik var^a diizel-
tilmesini tahakkuk memuruna emreder ve ne-
ticesini de yazi ile miikellefe bildirir. Bu gibi 
hatalar tetkik ve teftis esnasmda goriiliirse vi-
layetlerde varidat miidiirleri, kazalarda malmii-
diiriiniin tasvibile tashih olunur. 

Tahsil 

MADDE 23 — 16 ve 20 nci maddelerde ya-
zxli haller miistesna olmak iizere bu kanun mu-
cibince almacak vergilerle ceza zamlari asagr-
da yazili miiddetlerde ve iki miisavi taksitte 
tahsil olunur: 

Birinci taksit miiddeti: 
Koyun, kilkegi, tiftik, merinos, develer ve 

domuzlar icin haziran, 
Sigrr, manda, esek, katir, at (Aygrr, kisrak, 

igdis) igin eylul, 
aylarmm ilk haftasidir. Ikinci taksit miiddeti 
mezkur aylari takib eden aylarm birinci haf
tasidir. 

Ancak memleketin iklim sartlarma gore ge-
reken bblgelerde koyun, keci ve tiftik icin tak
sit zamanlarmi temmuz ve agustos aylarmm 
ilk haftalan olarak tesbitine Maliye vekilligi sa-
lahiyetlidir. 

Miiddetleri iginde vergi taksitlerini bdeme-
yenler hakkmda tahsili emval kanunu hiikiim-
leri tatbik olunur. 

(Jezahw ve ihramiyeler 

MADDE 24 — Bu kanunun tayin ettigi 
Usui hilafina naklolunan hayvanlarla kayid 
harici brrakilan hayvanlarm sahiblerinden bde-
mekle mukellef bulunduklan vergilerden ma-
ada: 

A) Kayid miiddeti icinde bulunduklan koye 
kaydettirilmeden veya kayid ilmiihaberi alm-
madan diger kbye nakil ve orada kaydedilen 
hayvanlarm vergilerinden yiizde on; 

B) Taksit miiddetleri iginde vergisi bden-
meksizin veya teminata baglanmaksizm bulun
duklan kaza hududu haricine gikanlan hayvan
larm vergilerinden yiizde on bes; 

C) Yoklama miiddeti icinde yoklama mua-

B. % 

MADDE 23 — Maliye enciimeninin 23 ncii 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 24 — Maliye enciimeninin 24 ncii 
maddesi aynen kabul. 
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ger koye nakledilen hayvanlarm vergilerinden 
% 20, 

D) Kayid miiddeti icinde bulunduklan ko
ye kaydettirilen hayvanlardan kayid ve yokla-
ma miiddetleri iginde nakil veya ifraz tezkere-
si almmadan kaza hududu haricine gikanlan 
hayvanlarm vergilerinden % 50, 

E) Kayid miiddeti iginde kaydettirilmeyip 
yoklamada meydana gikanlan hayvanlarm ver
gilerinden iki kat, 

G) Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
tahakkuk miiruru zamani miiddetinin sonuna 
kadar kayid harici olduklan ihbar ve tahkikat 
ile meydana gikanlan hayvanlar mektum sayi-
larak vergilerinden dort kat, 

F) Nakledilen hayvanlarm nevi ve adedile 
nakil ve ifraz tezkereleri muhteviyati arasmda 
fark gikarsa fazla veya farkli kisim mektum 
sayilarak keza dort kat, 

Zam cezasi almir. 
Kanunen muayyen yoklama miiddetinden 

evvel hayvanlarm kayid defterine yanlis kay-
dedildigi veya big kaydedilmedigi yazi ile ha-
ber verilirse ceza alinmaz. 

MADDE 25 — ikinci maddenin D fikrasmda 
yazili hayvanlardan, kayid miiddeti icinde ka
yid defterine gegirilmemis olanlardan, nevileri-
ne gore bu kanun mucibince tayin edilecek vergi 
miktarmm yiizde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Kaydedilmeyen veya nakil veyahut ifraz tez-
keresi olmaksizm bulundugu kaza haricine nak
ledilen ikinci maddenin C fikrasmda yazili da
mizlik hayvanlardan nevilerine gore bu kanun 
mucibince tayin olunacak vergi miktarmm yiiz
de ellisi cezaen tahsil olunur. 

MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar meclis-
leri azasma ve belediyece kayid muamelesini 
yapmakla tavzif edilenlere koy veya mahallele-
rin kayid defterlerine kayitli hayvanlara gore 
tahakkuk eden vergi miktarmm yiizde ikisi nis-

( S. Sa 

Zr. B. 

koye nakledilen hayvanlarm vergilerinden yiizde 
yirmi, 

D) Kayid miiddeti icinde bulunduklan koye 
kaydettirilen hayvanlardan kayid ve yoklama 
miiddetleri icinde nakil veya ifraz tezkeresi 
almmadan kaza hududu haricine gikanlan hay
vanlarm vergilerinden yiizde elli, 

E) Kayid miiddeti icinde kaydettirilmeyip 
yoklamada meydana cikarilan hayvanlarm ver
gilerinden iki kat, 

G) Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
tahakkuk miiruru zamani miiddetinin sonuna ka
dar kayid harici olduklan ihbar ve tahkikat ile 
meydana cikarilan hayvanlar mektum sayilarak 
vergilerinden dord kat, 

F) Nakledilen hayvanlarm nevi ve adedile 
nakil ve ifraz tezkereleri muhteviyati arasmda 
fark gikarsa fazla kisim mektum sayilarak keza 
dord kat, 

Zam cezasi almir. 
Ancak vergi farki olmaksizm nevi bakmirn 

dan fark zuhur eder ve bunun kagakgilikla bir 
ilgisi olmazsa bunlardan ceza alinmaz. 

Kanunen muayyen yoklama miiddetinden ev
vel hayvanlarm kayid defterine yanlis kayde-
dildigi veya hie kaydedilmedigi sahibi veya ba-
kicisi tarafindan yazi ile haber verilirse ceza 
alinmaz, 

MADDE 25 — ikinci derecenin (D) fikra
smda yazili hayvanlardan, taksit miiddeti igin-
de kayd defterine gegirilmemis olanlardan, ne
vilerine gore bu kanun mucibince tayin edilecek 
vergi miktarmm yiizde yirmisi cezaen tahsil 
olunur. 

Kaydedilmeyen veya tezkeresi olmaksizm bu
lundugu kaza haricine nakleden ikinci madde
nin (C) fikrasmda yazili damizlik hayvanlardan 
nevilerine gore bu kanun mucibince tayin olu-
nan vergi miktarmm yansi cezaen tahsil olu
nur. 

MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri azasma ve belediyece kayid muamelesini 
yapmakla tavzif edilenlere koy veya mahalle-
lerin kayid defterlerine kayidli hayvanlara go
re tahakkuk eden vergi miktarmm yiizde ikisi 
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melesi yaptirilmadan bulunduklari kbyden di-
ger koye nakledilen hayvanlarm vergilerinden 
yiizde yirmi; 

D) Kayid miiddeti icinde bulunduklari ko
ye kaydettirilen hayvanlardan kayid ve yokla-
ma miiddetleri iginde nakil veya ifraz tezkeresi 
almmadan kaza hududu haricine cikanlan hay
vanlarm vergilerinden yiizde elli; 

E) Kayid miiddeti iginde kaydettirilmeyip 
yoklamada meydana gikanlan hayvanlarm ver
gilerinden iki kat; 

G) Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
tahakkuk miiruru zamani miiddetinin sonuna 
kadar kayid harici olduklan ihbar ve tahkikat 
ile meydana gikanlan hayvanlar mektum sayi-
larak vergilerinden dbrt kat; 

F) Nakledilen hayvanlarm nevi ve adedile 
nakil ve ifraz tezkereleri muhteviyati arasmda 
fark cjkarsa fazla kisrm mektum sayilarak keza 
dbrt kat; 

zam cezasi alinrr. 
Ancak vergi farki olmaksizm erkeklik ve di-

silik bakimmdan fark zuhur eder ve bunun ka-
cakcilikla bir ilgisi olmazsa bunlardan ceza alm-
maz. 

Kanunen muayyen yoklama miiddetinden ev-
vel hayvanlarm kayid defterine yanlis kayde-
dildigi veya hie kaydedilmedigi sahibi veya ba-
kicisi tarafindan yazi ile haber verilirse ceza 
almmaz 

MADDE 25 — tkinci maddenin D fikrasmda 
yazili hayvanlardan, taksid miiddeti icinde ka
yid defterine gegirilmemis olanlardan nevilerine 
gore bu kanun mucibince tayin edilecek vergi 
miktarmm yiizde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Kaydedilmeyen veya tezkeresi olmaksizm bu-
lundugu kaza haricine nakledilen ikinci madde
nin (C) fikrasmda yazili damizlik hayvanlardan 
nevilerine gore bu kanun mucibince tayin olu-
nan vergi miktarmm yarisi cezaen tahsil olunur. 

MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri azasma ve belediyece kayid muamelesini 
yapmakla tavzif edilenlere koy veya mahalle-
lerin kayid defterlerine kayidli hayvanlara go
re tahakkuk eden vergi miktarmin yiizde ikisi 

B. E. 

MADDE 25 — Maliye enciimeninin 
maddesi aynen kabul. 

25 nci 

MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri azasina ve belediyece kayid muamelesi
ni yapmakla tavzif edilenlere koy veya ma-
hallelerin kayid defterlerine kayidli hayvan
lara gore tahakkuk eden vergi miktarmm yiiz-
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betinde ve yoklama islerinde cahstinlan memur-
lara (Jandarma, zabit ve kiigiik zabitleri dahil) 
da iicretlerinin veya emsali hasili ile birlikte ma
aslarinm birer ve jandarma efradma iicer ayligi 
nisbetinde ikramiye verilir. 

Yoklamada fevkalade gayretleri goriildiigii 
valilerce tasdik olunanlarm ikramiyelerine, mey-
dana gikardiklari kayid harici hayvanlarm ta-
hakkuk eden vergilerinin yiizde onuna kadar 
zam yapilabilir. Ancak bu zamlar iicretlerinin 
veya emsali hasilile beraber maaslarmm iki ayli-
gmi gegemez. 

Kayid ve yoklamalarda kagagin takibinde 
fevkailade hizmet ve faaliyetleri goriilen en bii-
yiik miilkiye ve maliye memurlarma Maliye ve-
kaletinin tensibile emsali hasilile birlikte iki ay
ligi gecmemek iizere ikramiye verilebilir. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine dahil 
edilmemis hayvanlar hakkmdaki malumatmi bil-
dirmeyen muhtar ve ihtiyar meclislerinin koyle-
rinde yapilan yoklama iizerine kacak hayvan bu-
lundugu takdirde kendilerine ikramiye verile-
mez. 

MADDE 27 — Yukanda yazili maddelerde 
tayin olunan vazifeleri zamanmda if a etme-
yen veya sair suretle vazifesinde ihmal ve te-
rahi gosteren memurlar ile muhtar ve ihtiyar 
meclisleri hakkmda ihmal sugundan kanuni ta-
kibat yapilir. 

MADDE 28 — Hayvanlan kaydettirmeksi-
zin sahiblerine kayid ilmuhaberi veren beledi-
ye memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azasi-
le yoklama esnasinda bilerek ketme meydan 
veren veya her hangi bir suretle vazifesini 
suiistimal eden memurlar ve jandarmalar hak
kmda da tiirk ceza kanununun hiikiimlerine 
gore takibat icra olunur. 

Bu suglari isleyen muhtar ve ihtiyar mec
lisleri azalarile jandarma efrad ve zabitanmm 
ve memurlarm ikramiye istihkaklari dahi sakit 
olur. 

MADDE 29 — Yoklamada veya yazi ile 
vaki ihbar iizerine yapilan arastirmada bulu-
nan ve sahibi gikmayan hayvanlar zabit va-

(S 4 Sa 

Zr. B. 

nisbetinde ve yoklama islerinde cahstinlan me-
murlara (Jandarma, zabit ve kiiciik zabitleri 
dahil) da iicretlerinin veya emsali hasili ile 
birlikte maaslarinm birer ve jandarma efradma 
uger ayligi nisbetinde ikramiye verilir. 

Yoklamada fevkalade gayretleri gbruldiigii 
valilerce tasdik olunanlarm ikramiyelerine, 
meydana gikardiklari kayid harici hayvanlarm 
tahakkuk eden vergilerinin yiizde onuna kadar 
zam yapilabilir. Ancak bu zamlar iicretlerinin 
veya emsali hasili ile beraber maaslarinm iki 
ayligrni gegemez. 

Kayid ve yoklamalarda kacagin takibine 
fevkalade hizmet ve faaliyetleri goriilen en bii-
yiik miilkiye ve maliye memurlarma Maliye ve-
kaletinin tensibile emsali hasili ile birlikte iki 
ayligi gecmemek iizere ikramiye verilebilir. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine da
hil edilmemis hayvanlar hakkmdaki malumati-
ni bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclislerinin 
koylerinde yapilan yoklama iizerine kacak hay-
van bulundugu takdirde kendilerine ikramiye 
verilemez. 

MADDE 27 — Yukanda yazili maddelerde 
tayin olunan vazifeleri zamanmda ifa etmeyen 
veya sair suretle vazifelerinde ihmal ve terahi 
gosteren memurlar ile muhtar ve ihtiyar mec
lisleri hakkmda ihmal sugundan kanuni taki
bat yapilir. 

MAADE 28 — Hayvanlan kaydettirmeksi-
zin sahiblerine kayid ilmuhaberi veren belediye 
memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azasi ile 
yoklama esnasmda bilerek ketme meydan veren 
veya her hangi bir suretle vazifesini suiistimal 
eden memurlar ve jandarmalar hakkmda da 
Tiirk ceza kanununun hukiimlerine gore ta
kibat icra olunur. 

Bu suglari isleyen muhtar ve ihtiyar meclis
leri azalarile jandarma efrad ve zabitanmm 
ve memurlarm ikramiye istihkaklari dahi sakit 
olur. 

MADDE 29 — Yoklamada veya yazi ile vaki 
ihbar iizerine yapilan arastirmada bulunan ve 
sahibi gikmayan hayvanlar zabit varakasile 
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nisbetinde ve yoklama islerinde galistirilan 
memurlara (Jandarma, zabit ve kiigiik zabitle-
ri dahil) da iicretlerinin veya emsali hasili ile 
birlikte maaslarmm birer ve jandarma efradi-
na tiger ayligr nisbetinde ikramiye verilir. 

Yoklamada fevkalade gayretleri goruldtigu 
valilerce tasdik olunanlarm ikramiyelerine, 
meydana gikardiklan kayid harici hayvanla-
rm tahakkuk eden vergilerinin ytizde onuna 
kadar zam yapilabilir. Ancak bu zamlar birin-
ci fikraya gore alacaklan miktarm bir katmi 
gegemez. 

Kayid ve yoklamalarda kagagm takibinde 
fevkalade hizmet ve faaliyetleri gortilen en bti-
ytik mtilkiye ve maliye memurlanna Maliye 
vekaletinin tensibile emsali hasili ile birlikte 
iki ayligi gegmemek tizere ikramiye verilebilir. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine da
hil edilmemis hayvanlar hakkmdaki maluma-
tmi bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclisleri-
nin koylerinde yapilan yoklama iizerine kagak 
hayvan bulundugu takdirde kendilerine ikra
miye verilemez. 

MADDE 27 — Yukanda yazili maddelerde 
tayin olunan vazifeleri zamanmda ifa etmeyen 
veya sair suretle vazifelerinde ihmal ve terahi 
gosteren memurlar ile muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri hakkmda ihmal sugundan kanuni taki-
bat yapilrr. 

MADDE 28 — Hayvanlari kaydettirmeksizin 
sahiblerine kayid ilmtihaberi veren belediye 
memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azasi ile 
yoklama esnasinda bilerek ketme meydan ve
ren veya her hangi bir suretle vazifesini suis-
timal eden memurlar ve jandarmalar hakkm
da da tiirk ceza kanununun hukumlerine gore 
takibat icra olunur. 

Bu suglari isleyen muhtar ve ihtiyar meclis-
leri azalarile jandarma efrad ve zabitanrnm ve 
memurlarm ikramiye istihkaklari dahi sakrt 
olur. 

BasJca hukiimler 

MADDE 29 — Yoklamada veya yazi ile vaki 
ihbar iizerine yapilan arastrrmada bulunan ve 
sahibi gikmayan hayvanlar zabit varakasile 

B. E. 

de ikisi nisbetinde ve yoklama islerinde galis
tirilan memurlara (Jandarma zabit ve kiigiik 
zabitleri dahil) de iicretlerinin veya emsali hasili 
ile birlikte maaslarmm birer ve jandarma ef-
radma da tiger ayligi nisbetinde ikramiye ve
rilir. Yoklamada fevkalade gayretleri gortildti-
gti valilerce tasdik olunanlarm ikramiyeleri
ne, meydana gikardiklan kayid harici hayvan-
larm tahakkuk eden vergilerinin ytizde onuna 
kadar zam yapilabilir. Ancak bu zamlar birin-
ci fikraya gore alacaklan miktarm bir katmi 
gegemez. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine da
hil edilmemis hayvanlar hakkmdaki maluma-
tmi bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclisleri-
nin koylerinde yapilan yoklama iizerine ka
gak hayvan bulundugu takdirde kendilerine 
ikramiye verilemez. 

MADDE 27 — Maliye encumeninin 
maddesi aynen kabul. 

27 nci 

MADDE 28 — Maliye encumeninin 28 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 29 — Maliye encumeninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul. 
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rakasile tesbit edilerek, 48 saat iginde sahibi 
zuhur etmedigi takdirde tahsili emval kanunu 
hiikumleri dairesinde satilir. Vergi ve cezasile 
birlikte bakim masarifinin tutari irad kaydo-
lunur. Fazlasi sahibi zuhurunda verilmek tize-
re emanete almir. 

MADDE 30 — Ikinci maddenin (C) ve (D) 
fikralannda yazili hayvanlar icin tahakkuk 
ettirilen vergiler mali yil girdikten sonra usu-
lii dairesinde terkin olunur. 

MADDE 31 — Verginin taalluk ettigi mali 
yilin hululunden itibaren tig yil iginde tahak
kuk ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte tahak
kuk ettirildigi yili takib eden bes yil iginde 
tahsil olunmayan vergiler mtiruru zamana ug-
rar. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazili tebligler-
de ve muddetlerin hesabrnda hukuk muhake-
meleri usulii kanununda kabul edilen htiktim-
ler cereyan eder. 

MADDE 33 — Transit esyasrnin naklinde 
kullanilan Iran develeri miitekabiliyet sartile 
kayde ithal edilmez. Dahili nakliyatta kullani
lan bu kabil develer bu htiktimden istifade 
edemez. 

MADDE 34 — 1839 numarali ve 6-VII-1931 
tarihli kanunla ekleri mtilgadir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me-
riyeti tarihinde Temyiz komisyonu nezdinde 
intac edilmemis olarak bulunan itiraz evraki 
1839 numarali hayvanlar vergisi kanunu hii-
hiikiimler idairesinde karara baglanrr. 

Zr. E. 

tesbit edilerek, kirk sekiz saat iginde sahibi 
zuhur etmedigi takdirde tahsili emval kanunu 
hukumleri dairesinde satilrr. Vergi ve cezasile 
birlikte bakim masarifinin tutari irad kaydolu-
nur. Fazlasi sahibi zuhurunda verilmek iizere 
emanete almir. 

MADDE 30 — Ikinci maddenin (C) ve (D) 
fikralannda yazili hayvanlar igin tahakkuk 
ettirilen vergiler mali yil girdikten sonra usulii 
dairesinde terkin olunur. 

MADDE 31 — Verginin taalluk ettigi mali 
yilin hululunden itibaren iig yil iginde tahakkuk 
ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte tahakkuk et
tirildigi yili takib eden bes yil iginde tahsil olun
mayan vergiler mtiruru zamana ugrar. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazili tebliglerde 
ve muddetlerin hesabinda hukuk muhakemeleri 
usulii kanununda kabul edilen hukumler cereyan 
eder, ! , , j | 

MADDE 33 — Transit esyasmm naklinde kul
lanilan Iran develeri miitekabiliyet sartile kayde 
ithal edilmez ve vergi almmaz. Ancak bu kabil 
develer dahili nakliyatta kullanildigi takdirde bu 
hukumden istifade edemez. 

MADDE 34 — 1839 numarali 6-VII-1931 ta
rihli kanunla ekleri mulgadrr. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri-
yeti tarihinde temyiz komisyonu nezdinde intag 
edilmemis olarak bulunan itiraz evraki 1839 nu
marali hayvanlar vergisi kanunu huktimleri da
iresinde karara baglanrr. 
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tesbit edilerek, 48 saat iginde sahibi zuhur et-
medigi takdirde tahsili emval kanunu hiikum-
leri dairesinde satilir. Vergi ve cezasile birlikte 
bakim masarifinin tutan irad kaydolunur. 
Fazlasi sahibi zuhurunda verilmek iizere ema-
nete almir. 

MADDE 30 — Ikinci maddenin C ve D fik-
ralarmda yazili hayvanlar igin tahakkuk etti-
rilen vergiler mali yil girdikten sonra usulii dai
resinde terkin olunur. 

MADDE 31 — Verginin taalluk ettigi mali 
yilm hululiinden itibaren tig mali yil iginde ta
hakkuk ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte ta
hakkuk ettirildigi mali yili takib eden bes mali 
yil iginde tahsil olunmayan vergileri miiruru za-
mana ugrar. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazili tebliglerde 
ve muddetlerin hesabmda hukuk muhakemeleri 
usulii kanununda kabul edilen htiktimler cereyan 
eder. 

MADDE 33 — Transit esyasi naklinde kulla-
nilan Iran develeri miitekabiliyet sartile kayde 
ithal edilmez ve vergi almmaz. Ancak bu ka-
bil develer dahili nakliyatta kullanildigi takdir
de bu hukiimden istifade edemez. 

MADDE 34 — Hayvanlar vergisi tahakkuku-
na aid bilumum defter ve evrak ile hayvanlarm 
kayid ilmiihaberleri ve nakil ve ifraz tezkereleri 
damga ve tayyare resimlerinden muaftir. 

Ancak mukelleflerin itiraz ve temyiz talep-
nameleri bu muafiyete girmez. 

MADDE 35 — 1839 numarali ve 6VII-1931 
tarihli kanunla ekleri ve tadilleri mulgadir. 

MUVAKKAT MADDE —1936 senesi vergile-
rinin kayid yoklama ve tahakkuk muameleleri 
bu kanuna gore yapilrr. 

35 — 
I B. E. 

MADDE 30 — Maliye enciimeninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 31 — Maliye enciimeninin 31 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 32 — Maliye enciimeninin 32 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 33 — Maliye enciimeninin 33 ncii 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 34 — Maliye enciimeninin 34 ncii 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 35 — Maliye enciimeninin 35 nci 
maddesi aynen kabul. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1936 senesi ver-
gilerinin kayid, yoklama ve tahakkuk gibi sek-
le aid muameleleri bu kanun hiikmiine g-ore 
yapilir ve 1 haziran 1936 tarihinden ewel 1936 
mali senesi vergisine mahsuben almacak te-
minat ve paralar bu kanunda yazili nisbetler 
iizerinden hesab olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1935 ve daha 
ewelki senelere aid muameleler 1839 numara
li kanun hiikiimlerine gore intag olunur. 
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MADDE 35 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. §>u kadar ki, 1936 senesi 
vergilerinin kayid, yoklama ve tahakkuk mu
ameleleri bu kanunun hiikumleri dairesinde icra 
olunur. 

MADDE 36 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri me-
murdur. 

Bs. V. 
/ . Inbnu 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S.t.M.V. 

Dr. R. Say dam 

2 

Ad. V. 
$. Saragoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarlian 

-XI-1935 

M. M. V. 
K, Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 
C. Bayar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

Zr. E. 

MUVAKKAT MADDE — 1936 senesi vergi
lerinin kayid, yoklama ve tahakkuk muameleleri 
bu kanunun hukiimleri dairesinde icra olunur. 

MADDE 35 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 36 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri me-
murdur. 
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MADDE 36 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 37 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri me-
murdur. 

B. E. 

MADDE 36 — Maliye enciimeninin 36 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 37 — Maliye enciimeninin 37 nci 
maddesi aynen kabul. 

>v^-« 

( S. Sayisi : 72 ) 





S. Sayisi: 75 
Ankarada dil ve tarih - cografya fakultesi kurulmasi hak-
kmdaki kanuna bagl I ve 2 sayih gizelgelerde degi§iklik 

yapilmasma dair kanun layihasi ve But?e 
encumeni mazbatasi ( 1/360) 

7". C. 
Ba§vekdlet 19 XII-1935 

Kararlar mudurliigu 

Say i 6/3787 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Ankarada Dil ve tarih - cografya fakultesi kurulmasi hakkindaki 2795 sayih kanuna bagh 
1 ve 2 sayih cjzelgelerde degisjklik yapilmasma dair Maarif vekilligince hazirlanan ve icra 
Vekilleri H.yetince 16-XII-935 tarihinde yuks:k Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . InonU 

Mucib sebebler 

2795 sayilia kanuna gore Ankarada bir (Dil, tarih ve cografya fakultesi) kurulmaktadir. 
Bu fakiiltenin kurulusu, Tiirk kiiltiir devrimi bakimmdan onemli bir yer tutacaktir. Buna go
re fakiiltenin ilmi gevirme, hele bu yeni kurulus siralannda basanlacak biiyiik islerin en ba-
smda gelmektedir. 

Fakiiltenin, 2795 sayili kanuna bagli (1) ve (2) sayili gizelgelerde gosterilen aylikli ve iic
retli isyarlardan ibaret bir yonetim kadrosu vardir. Fakiilte igin kadroya 200 lira iicretli bir 
dekan ve 45 lira aylikli bir (Dekan katibi) konulmustur. 

Bu kadroya gore fakiiltenin yonetim islerini dekanm gevirmesi gerekmektedir. Halbuki 
yukarida arzedildigi gibi fakiiltenin devrim yolunda ve kiiltiir alanmda gorecegi biiyiik isler 
ancak ilmi kurulusun mukemmelligi ile olculebilecektir. Bunun igin de tabiatile profesorler ara-
smdan secjlecek olan dekanm, kendini bu biiyiik i?m basarilmasma vermesi ve yonetim islerile 
oyalanmamasi lazrmdir. 

Bakanligrmizca bu nokta goz online almarak fakiilte yonetim islerinin, kendini yalniz bu 
ise verecek olan bir (Yonetim direktoru) elile ve onun soravi altinda yapilmasi daha faydali 
goriilmiistur. 

Bunun icm, 2795 sayili kanuna bagh (1) sayili cizelgeden 45 lira asli maasli bir (Dekan 
katibi) cjkanlarak yerine bir (Fakiilte yonetim direktoru) konulmustur. Buna karsi dekanm 
bir profesor olmasina ve dekanliga aid idari islerin yeniden ihdas edilen yonetim direktorune 
devredilmis bulunmasma ve dekanm munhasrran ilmi islerle mesgul olacagma nazaran yonetim 
isleri iqin kendisine tahsis edilen 200 lira aylik ucret tasarruf edilmektedir. 

Kanunun 1 nci muvakkat maddesinde anilan (2) sayili cjzelgede hademe tahsisati 450 lira 
olarak konuldugu halde sayisi 15 olacak iken Mr basim yanlisile 10 olarak basilmistir. Halbu
ki hademelerin her birine ortalama 30 lira hesa^ile ayda 450 lira teklif edilmistir. 

Bu duruma gore tahsisat aynen kalmak sarnie hademe sayismm 10 dan 15 e Qikanlmasi ge

rekmektedir. 



Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni I 8 - I - 1936 
Mazbata No, 53 

Esas No. 1/360 

Yuksek Reislige 

Ankarada bir dil ve tarih - cografya fakiil-
tesi kurulmasi hakkmdaki 2795 sayili kanuna 
bagli 1 ve 2 sayili cedvellerde degisiklik ya-
pilmasma dair olub Basvekaletin 19 kanunuev-
vel 1935 tarih ve 6/3787 sayili tezkeresile Yiik-
sek Meclise sunulan kanun layihasi eneumeni
mize verilmis olmakla Maarif vekili Saffet A-
rikan bulundugu halde okundu ve konusuldu: 

2795 sayili kanuna bagli cedvellerde degi
siklik yapilmasi igin ileri siiriilen sebebler ve 
Maarif vekili tarafmdan eneumenimize sifahen 
verilen izahat yerinde goriilmus ve istenen ta-
dilatin yapilmasi esas itibarile kabul edilmis-
tir. Ancak bu layiha mucibince Fakiiltenin yo-
netim islerini yapmak iizere (1) numarali 
kadro cedveline 55 lira maasli bir direktor Ha
ve edilecegine gore yine o kanuna bagli (2) 
sayili cedvelde gosterilmis olan 200 lira ucretli 
dekanm birakilmasma liizum kalmadigmdan bu-
nun da cedvelden gikarilmasi muvafik goriil-
miis ve layiha bu esasa gore tadil edilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yuksek Reislige 
Reis 

Burdur 
M. $eref Ozkan 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 
Aza 

Qorum 
E. Sabri Akgol 

Aza 
Izmir 

K. Inang 
Aza 

Mus 
$. Ataman 

Aza 
Siird 

M. Mayakon 
Aza 

Yozgad 
8. Icoz 

sunuldu. 
Reis V. 

Isparta 
M. M. 
Isparta 

Mukerrem Vnsal Sim Day 
Aza 

Balikesir 
E, Adakan 

Aza 
Giimusane 
D. Sakarya 

Aza 
Mardin 

R. Erten 
Aza 

Ordu 
H. Talman 

Aza 
Sivas 

R. Basara 

Aza 
Qorum 

M. Cantekin 
Aza 

Gazi Anteb 
A. II. Ayardem 

Aza 
Mus 

S. Qiloglu 
Aza 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Aza 
Sivas 

Remzi Qiner 
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HttKttMETtN TEKLlFt 

Ankarada bir Dil, tarih - cografya faMiltesinin 
kurulmasi hakkmdaki 2795 sayili kanuna bagh 
(1) ve (2) sayih gizelgelerde degisiklik yapil-

masma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 2795 sayili kanuna bagli (1) 
sayili gizelgede 45 lira asli maasli bir dekan ka-
tibi kaldrrilmis ve yerine 55 lira asli maasli bir 
fakiilte yonetim direktbrii konulmustur. 

MUVAKKAT MADDE — Ayni kanuna bag
li (2) sayili gizelgede hademe sayisi ondan on 
bese §ikarilmi§tir. 

MADDE 2 
sayrirr. 

Bu kanun yayildigi tarihten 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini Fi-
nans ve Kiiltiir bakanlan yerine getirecektir. 

16 - XII - 1935 
*s . V. 

1. Inonii 
Da. V. 

#. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
# Saragoglu 
Ha. V. V. 
$. Kaya 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V.. 

F. Agrali 
Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

BtlTQE ENCttMENlNlN DE&l§TtRt§t 

Ankarada bir Dil ve tarih - cografya fakultesi 
kurulmasi hakkmdaki kanuna bagh cetvellerde 

degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Ankarada bir Dil ve tarih -
cografya fakultesi kurulmasi hakkmdaki 2795 
sayili kanuna bagli (1) sayili cetvelden 8 nci 
dereceden 45 lira maasli Dekan katibi gikaril-
mis ve bu cetvele yedinci dereceden 55 lira ma
asli bir Yonetim direktoru eklenmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Ayni kanuna bag
li (2) sayili cetvelden 200 lira iicretli dekan 
ucreti kaldrrilmis. ve bu cetvelde yazili hademe 
sayisi on bese gikarilmstr. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

»-e-« 
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S. Sayisi: 7 4 
Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 41 nci maddesine 
bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve Ziraat encu-

meni riyaseti tezkeresile Maliye ve Biitge encumenleri 
mazbatalan (1/307) 

7. C. 
Ba§vekalet 7-X/-Q35 

Kararlar, tnudiirliigu 

Sayi : 6/3295 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 41 inci maddesine bir fikra eklenmesine 
dair Maliye vekilligince hazirlanan ve icra vekilleri Heyetince 5-XI-935 te Yiiksek Meclise 
arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Mucib sebebler 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 63 ncii maddesinin birinci fikrasmda 
(Gerek kapali zarf usulii ile ve gerek agik suretle yapilan dikili agag satislari aid oldugu ko-
misyonlarca layik had karari verildikten sonra ihaleleri Ziraat vekaletinden sorularak yapi-
lir) denilmektedir. Bu fikradan, a§ik arttirma ile dikili agag satisi yapilabilecegi manasi gik-
makta ise de; agik arttirma ve eksiltmeye miiteallik olan 41 nci maddede ne gibi islerin agik 
arttirmaya konulacagi sarahaten ve fikra fikra gosterilmis olmasina ve bu maddede dikili ve 
mazbut agag satislari hakkinda hie, bir hiikiim meveud bulunmamasma binaen, dikili agag ve 
orman emvali mazbutasi satislari agik arttirma ile yapilamamaktadir. 

Halbuki evvelee, bu kanunun 74 neu maddesile ortadan kaldirilan 10 agustos 1341 tarihli or
man talimatnamesi zeylinin birinci maddesine istinaden bedeli bes. bin lirayi tecaviiz etmeyen 
orman satislari aleni miizayede ile yapilmakta oldugundan ve ormanlarda usulsiiz yapilan ka-
tiyat sebebile tutulan ve miktar itibarile kapali zarf usulile satilmaga deger kiymeti olmayan 
emvali mazbuta ve dikili agacjarrn da acjk arttirma ile satislari zaruri bulundugundan, bu 
isi temin etmek iizere arttirma, eksiltme#ve ihale kanununun 41 nci maddesine (Mahalli tarife 
bedelile kiymeti bes bin liray itecaviiz etmeyecek dikil agag ve orman emvali mazbuta satis
lari) mealinde bir fikra eklenmesi liizumlu gorulmu§tur. Ilisik olarak sunulan kanun layihasi 
bu maksadla hazirlanmi§tir. 



Ziraat enciimeni riyaseti tezkeresi 

T. B. M. M. 
Ziraat enciimeni 4 - XII - 1935 

Karar No. 6 
Esas No. 1/307 

Yiiksek Reislige 

2490 sayili arttirma ve eksiltme ve ihale kanu-
nunun 41 nei madesine bir fikra cklenmesi iein 
Basvekaletten sunulup bu baptaki miitaleasi alrn-
mak iizere encumenimize havale ibuyurulan Ma-
liye enciimeni tezkeresi okunup goriisiildii. 

Iliikumeti-n esbabi mucibesinde de gdstenildigi 
iizere boyle bir fikranrn ilavesi muvafik goriil-
milH ancak teklif ohman fikra maksadi tarn sii-
mulile ifade etmcdigktden asagidaki sekilde ya-
zilmasmi enciimenimiz daha yerinde bulmustur. 

Arttirma ve eksiltme ve ihale kanunimun 41 nei 
maddesine bir fikra eklenmesine dair Basveka-
letin 7 son tesrin 1935 tarih ve 6/3295 sayili 
tezkeresile Biiyiik Meclise sunulub enciimenimize 
tevdi kilinan kanun layihasi orman umum mii-
diirii bulundugu halde tetkik ve miizakere edildi. 

Enciimenimiz bes bin liraya kadar kiymet-
teki dikili agaclarla mazbut orman emvalinin 
a§ik arttirma ile satismdaki zarnreti kabul etmis 
ancak bu mevzuda ihtisasi olan Ziraat enciime-
ninin de miitaleasmi almagi muvafik bulmus
tur. 

Ziraat enciimeni maksadm daha siimullii ve 
vazih olarak ifade edilmesi igin fikranin yazilis 

(E Mahalli tarife bedelile kiymeti bes bin lirayi 
gegmeyen dikili, devrik, kesik, terkedilmis, imal 
edilmis agaglarla her eesid orman mahsulati ve 
her hangi bir sekilde idarecc zaptedilmis mallar). 

Maliye enciimeni tie gonderilmek iizere Yiiksek 
Reislige sunulur. 

Ziraat E. Roisi 
Izmir 

R. Koken 

seklini degistirmistir. Enciimenimiz, Ihtisas en-
ciimeninin bu miitaleasma istirakle layihayi ta-
dilen kabul eyiemistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankiri 

Ihsan Tav Kamal tfnal M. Onsay 

Aza Aza Aza 
Yozgad Bursa Izmir 

E. Draman Drm G. Kahraman K. Dursun 

Aza Aza Aza 
Kocaeli Giimiisane Diyarbekir 

Ali Dikmen §. Ondersev Huriye Oniz 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 25 - XII - 1935 

Karar No. 26 
Esas No. 1/307 

Yiiksek Reislige 
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Btttge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge enciimeni 
Mazbata No. 56 
Esas No. 1/307 

9-1 - 1936 

Yuksek Reislige 

Arttirma ve eksiltme ve ihale kanmmnun 41 nci 
maddesine bir fikra eklenmesine dair olan kamm 
layihasi Maliye enciimeninin mazbatasile birlikte 
enciimenimize verilmis olmakla Maliye vekaleti 
muhasebat innum miidiir vekili Oemal Yesil ha-
zir oldugu halde okundu ve komi^uldn. 

Teklif oilman layiha esbabi nracibesine naza-
ran Maliye enciimeninin tadilati daircsinde encii-
memmizce de kabul edilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konuhnak iizere Yiik-
sek Reislige sunuldu. 

Beis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. $eref Ozkan Miikerrem tlnsal Strn Day 

Katib 
Istanbul 
F. Oymen 

Qonim 
Eyyub Sabri 

Izmir 
H. Qakir 

Kirklareli 
£. Odiil 

Mus 
$. Ataman 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Balikesir 
E. Adakan 

Edirne 
F. Kaltakkiran 

Izmir 
K. tnang 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
Y. Yahnan 

Siird 
M. Mayakon 

Qorum 
M. Cantekin 

Giimusiiae 
D. Sakarya 

en 
N. Kerven 

Mu§ 
#. Qiloglu 

Sivas 
Remzi Qiner 

Yozgad 
S. Iqbz 
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HtlKtMETtN TEKLlFl 

2490 sayili arthrma, eksiltme ve ihale kanununun 
41 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair ka-

nun layihasi 

MADDE 1 — 2490 sayili arttirma, eksiltme 
ve ihale kanununun 41 nci maddesine asagrdaki 
fikra eklenmistir: 

E - Mahalli tarife bedelile kiymeti bes. bin 
lirayi gegmeyecek dikili agac, ve orman emvali 
mazbuta satislan, 

MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini yap-
magu Iera Vekilleri Heyeti meinurdur. 

5-XI-1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

/ tnonil $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 
$. Kaya Dr. T. R. Aras F. Agralt 
Ml V. Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. Qetinkaya G. Bayar 
S. 1. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MALlYE ENCtlMENlNtN DE&t§TlRt§l 

MADDE 1 — 2490 sayili arttirma, eksiltme 
ve ihale kanununun 41 nci maddesine asagidaki 
fikra eklenmistir: 

E - Mahalli tarife bedelile kiymeti bes, bin 
lirayi gegmeyen dikili, devrik, kesik, terkedil-
mis,, imal edilmis agaglarla her gesit orman 
mahsulati ve her hangi bir sekilde idarece 
zaptedilmis, mallar, 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hukumetin teklifi aynen. 

j 
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S. Sayisi: 76 
Ordu saylavi Hamdi Yalmanm, askeri tibbiye mektebinden 
gikan asken kimyagerlerle di§ hekimlerine verilecek teg-
hizat bedeli hakkmda kanun teklifile, zabitlerle asken me-
murlara mektebten ne§etlerinde bir defaya mahsus olmak 
uzere teghizat bedeli verilmesi hakkmda kanun layihasi 

ve Mill? mudafaa ve Butge enciimenleri 
mazbatalan (2/18, 1/352) 

Ordu saylavi Hamdi Yalmanm, Askeri tibbiye mektebinden gikan askeri kimyagerlerle dia 
hekimlerine verilecek techizat bedeli hakkmda kanun teklifi ( 2/18 ) 

Kamutay Yuksek Baskanligma 

34(5, 589, 990 nuniarali kanunlarla Harbiye, Bahriye ve Tatbikati baytariye ve Askeri tibbi
ye mekteblei'inden (jikan talebeye ve askeri eczaeilara yiiz elliser lira techizat bedeli veril-
mekte iken, Askeri tibbiyeden son senelerde cikmaga baslayan askeri kimyagerlerle, dis he
kimlerine bu kanunlann c,er(jevesi icine girmediklerinden techizat bedeli verilmemektedir. 

Turk ordusuna nzgulan ile yarayacak ohm bu genylerin mektebden ciktiklan zaman sikinti 
cekmemelerine ve diger arkadaslarindan ayri bir miiameleye tabi tutulinaraalariiia elvenuek 
iizere asagidaki teklifimin kaniuilastirilniasini dileriin. 

Ordu saylavi 
Hamdi Yaim an 

MADDE 1 — Mekteblerini bitirdikten sonra stiel kimyagerlerle dis hekimlerine donatilari 
iein bir kereye mahsus olmak iizere Sii bakanligi butcesinin techizat tertibinden yiiz elliser lira 
verilir. 

MADDE 2 — .Bu kanunun hiikmii 1934, 1935 senelerinde cikan kimyagerlerle dis hekimleri-
ni de kapsar. 

MADDE 3 — Bu kanun yaymi tarihinden yurutiilur. 
MADDE 4 — Bu kanunu Sii bakanligi yiiriitur. 

Tabiblerle askeri memurlara mektebden nesetlerinde bir defaya mahsus olmak iizere techi
zat bedeli verilmesi hakkmda kanun layihasi (1/352) 

T. C. 
Basvekalet 2 - XII - 1935 

Kararlar mildiirlugu 
8ay% : 6/3561 

Biiyiik Millet MecHsi Yuksek Reisligine 

Zabitlerle askeri memurlara mektebden nesetlerinde bir defaya mahsus olmak iizere techizat 



bedeli verilmesi hakkinda Milli Miidafaa vekilliginee hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
19-XI-1935 toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile 
birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. tnonu 

Esbabi mueibe 

Zabitlere, askeri tabib, baytar ve eczacilara mektebten nesetlerinde tecjiizat bedeli olarak 346, 
589, 996 numarali kanunkr mucibince (150) ser lira verilmektedir. 

Sonradan ihdas edilmis olan askeri kimyager, discj, hesab ve muamelc memuru, mualltm, hakim 
siniflanndan neset edenler ile ihtiyat zabitlerinden muvazzaf kadroya ilk defa naklolunanlara ve 
(2016) numarali kanun mucibinoe yetistirilen miihendis ve askeri fen memurlarindan Avrupadan av-
detle muvazzaf kadroya alinanlara vorilmemektedir. Halbuki, bunlar da elbise ve techlzatlarini teda-
rik ve ikmal icin ayni masrafi ihtiyar mecburiyitinde olduklarmdan mezkur paranin nuimaileyhi-
me de verilmesine liizum vardir. 

Gerek bu maksadi ve genek bu hususta daha evvel meriyet mevkiine konmus olan 346, 589, 996 
numarali kanunlari bu son ihtiyaca gore birlestirerek hepsinin bir kanun a raptedilmesini torn in 
igin tanzim kilinan kanun layihasi baglidir: 

Mezkur layihanin birinci maddesi yukarida arzcdilen zabitan ve askeri memurlarin gerek mekteb
ten neset etsin ve gerek ihtiyat srnifindan nakleylesin bunlarm orduya girerken muhtac olduklari 
elbise ve techizatlarrni tedarik ve ikmal icjn kendilerine yardim eylemek esasina miisteniddir. 

Bu esas daha evvel zabitan, tabib, baytar, eezaeilar icjn kabul edilmis oldugu gibi miilkiye mek-
tebinden cjkarak Dahiliye vekalcti kadrosuna dahil olanlar hakkinda tatbik edilmekte oldugundan 
bu meyanda sonradan ihdas edilcn smiflara mensub olanlar da ithal edilerek ayni esas dahilinde tev-
hid olunmuslardir. 

Bu maddenin istilzam eyledigi masraftan biiyiik bir kismmm tediyesine 346, 589, 996 numarali 
kanunlar ile daha evvel mezuniyet verilmis oldugundan bu defa ilavesi teklif edilcn digcr kisiniu 
1934 senesi ile 1935 senesinde balig olacagi miktann miifredatli hesabnu gosterir bir pusulasr bag-
lanmistir. tsbu pusulaya gore mezkur kisim iein 1934 senesinde ihtiyar edilecek masrafin pek efizi 
bir miktardan ibaret olup 1935 senesinden itibaren bu miktar artaeak ise de artan miktannda yapa-
cagi hizmete nazaran ehemmiyeti haiz degildir. 

Kanun layihasmin ikinci maddesile bu hususta daha evvel cikan kanunlarm layihanin birinci 
maddesi hiikmii ile tevhid edilecegine gore 346, 589, 996 numarali olan mezkur kanunlarm hlgvi 
teklif edilmistir. 

Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 11 - XII - 1935 

Karar No. 12 
Esas No. 1/352, 2/18 

Yiiksek Baskanliga 

Zabitlerle askeri mcmurlara mektebten neset- Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi ve es-
lerinde bir defaya mahsus olmak iizcre teehizat babi mucibesinin gonderildigine dair olub eneii-
bedeli verilmesi hakkinda M. M. vekilliginee ha- menimize havale edilen Basvekaletin 2-XIT-93") 
zirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince Yiiksek tarihli ve 6/3561 numarali tezkeresi Ordu say-
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lavi Hamdi Yalmanin hemen bu mealde olub 
enciimenimizce miizakere edilmekte olan teklifi 
kanunisile birlestirilerek M. M. vekilliginden 
gonderilen memur huzurile okundu vc goriisiil-
dii: 

Mektebi ikmal ederek ordu kadrosuna giren 
subaylara 346, 589 ve 996 numarali kanunlarla 
techizat ikmali iqin verilen 150 liranin sonradan 
teskil edilib yetistirilen ve mekteblerini ikmal 
ile ordu kadrosuna alinan, kimyagerlerle dis he-
kimlerine ve hesab memurlarile muamelat mo-
murlarma muallim, hakim siniflanndan gikan-
larla miihendis ve askeri fen memurlannin Avru 
padan geliste ve ordu muvazzaf kadrosuna alm-
diklarmda ve hazar zamanmda ordu kadrosuna 
alman ihtiyat zabitlerine de tesmil edilmesi pek 
yerinde olacagindan Basvekaletin teklif ettigi 
kanun projesinin birinci maddesi degisik olarak 
kabul edilmis ve ge^en senedenberi bu techizat 

Zabitlerle askeri memurlara mektebten cik-
tiklarinda bir defaya mahsus olmak iizere techi
zat bedeli verilmesine dair olup Basvekaletin 

2 - X I I - 1935 tarih ve 3561 sayili tczkeresile Yiik-
sek Meclise sunulan kanun layihasi ile ayni is 
nakkinda Ordu saylavi Hamdi Yalman tarafin-
dan teklif olunan layiha Milli Miidafaa encume
ninin mazbatasi ile birliikte enciimenimize veril-
mis olmakla Milli Miidafaa vekaleti levazim dai-
resi reisi hazir oldugu halde okundu ve konu-
suldu. 

Zabitlere ve askeri tabib, baytar ve eezaeilara 
mektebten Qiktiklarmda 346, 589, 996 numarali 
kanunlar mucibince bir defaya mahsus olmak 
iizere verilmekte olan 150 liranin sonradan Til
das edilmis olan askeri kimyager, disgi, liesab 
ve muamele memurlari, muallim ve liakim gibi 
askeri memurlara da mektebten ilk cjktiklarinda 
verilmesi maksadile teklif edildigi anlasilan bu 
layiha hakkinda dermeyan olunan esbabi mucibe 

bedelini almamis olub miktan da az olan discj ve 
kimyager subaylara haklarmi istifa etmeleri iejn 
bir muvakkat madde ilave edilmistir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 
M. M. En. Eeisi M. M. Katib 

Istanbul Diyarbekir Erzurum 
$. Gokberk K, Seviiktekin $. Koqak 

Aza Aza Aza 
Balikesir Elaziz Erzurum 

0. Esener A. 8. Ohkay A. Akyilrek 
Aza Aza Aza 

Istanbul Kocaeli Mugla 
H. #. Erel N. Bozatik N. Tuna 

Aza Aza Aza 
Samsun Tekirdag Tokad 

R. Barkm R. Apak IT. Konay 
Aza 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

enciimenimizce de yerinde gorulerek layihanin 
esas itibarile kabulii muvafik goriilmiistur. En-
ciimenimiz Milli Miidafaa enciimeni tarafrndan 
hazarda muvazzaf olarak orduya alinacak ihtiyat 
subaylarma da mezkiir techizat bedelinin verilme
sini temin icin layihaya ilave edilmis olan kayid 
uzerinde durmus ve levazim reisi bu liizumun 
HiikumetQe de derpis edilerek esbabi mucibe la-
yihasinda tasrih edildigini ve Hukumet metni-
nin bu maksada da samil oldugunu ve Milli Mii
dafaa enciimeni metninin bunu daha vazih sekilde 
ifadeye miistenid bulundugunu beyan eylemis-
tir. Cereyan eden miizakere neticesinde diger 
subaylara elbise bedeli verilmesini icab ettiren 
sebeb bunlar igin de varid goriilmekle layihanin 
bunlara da tesmili muvafik olacagi diisuniilerek 
Milli Miidafaa encumeninin bu baptaki fikrine 
ve teklifine iltihak edilmis ve askeri isyarlar ta-
biri yerine maksadi ifadede bir yanlisliga mahal 
kalmamak iizere (Askeri memurlar) tabiri konul-

BiltQe enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge encumeni 8 - I - 1936 

Mazbata No. 54 
Esas No. 1/325, 2/18 

Yiiksek Reislige 
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Katip 

Istanbul 
F. Oymen 

Edirae 
F. Kaltakkiran 

Izmir 
K. Inang 

Mus 
S. Ataman 

Sivas 
R, Basara 

Balikeslr 
E. Adakan 

(rumusane 
T>. Sakarya 

Mardin 
Ii. Erten 

Seyihan 
Naci Eldeniz 

Sivas 
Remzi (Jiner 

Qorum 
M. CantcMn 

(lazi Aniteb 
A. II. Aycrden 

Mil? 

S. Ciloglu 

Siird 
M. Mayokon 

Yozgad 
AS'. Jcdz 

mak suretile bu enciimenin birinci maddesi iba-
reye aid degisiklikle kabul edilmistir. 

Masrafi istilzam. eden kammlarm makaibline 
tesmilinin tevlid edeeegi mahzurlar goz oiiiinc 
alinarak Milli Miidafaa enciimenmin kanunun 
makabline tesmiline dair olan muvakkat maddesi 
tayyedilmi^tir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizcrc 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Tsparta Trabzon 

M. fjleref Ozkan Miikerrem tlnsdl Sim Bay 

Ht)KtMETlN TEKLlFt 

Zabitlere ve askeri memwlara mektebten nc-
$etlerinde bir defaya mahsus verilecek teehizat 

bedeli hakkmda kanun lay Hum 

MADDE 1 — Kara, deniz, hava, jandarma 
smiflarma mensub bilumum zabitler ile askeri 
memurlara smiflarma mahsus mekteblerden ilk 
giktiklarmda bir defaya mahsus olarak elbise 
ve te§hizatlarmi ikmale yardim i§in taalluk et-
tigi butgelerden yiiz elliser lira tahsisat verilir. 

MADDE 2 — 346, 589, 996 numarali kanun-
lar miilgadir. ^ 

MADDE 3 — Bu kanun 934 mali senesi ha-
zirani basmdan muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikmunim icrasma 
Milli Miidafaa, Dahiliye, Maliye vekilleri me-
murdur. 

20 - XI - 1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . Inonii $. Saracoglu K. ozalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

$. Kaya Br. T. R, Aras F. Agrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
S. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

J)r, R. Say dam liana Tarlian Muhlis Erlcmen 

MtLLl MtlDAFAA ENCtJMENlNlN T)K(MS-
TlRl§I 

Subaylara ve askeri isyarlara okuldan riktikla-
rinda bir defaya mahsus verilecek teehizat 

bedeli hakkmda kanun pro jest 

MADDE 1 — Kara, deniz, hava kuvvetlerile 
jandarmaya mensub but tin subaylarla askeri 
isyarlara smiflarma mahsus okullardan ilk gik-
tiklarmda ve hazarda muvazzaf olarak ordu-
ya almacak ihtiyat subaylarma da bir defaya 
mahsus olmak iizere elbise ve teghizatlarmi 
ikmale yardim iqin talluk ettigi butgelerden 
150 ser lira verilir. 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Okullarmdan gi-
kibta orduya almmis ve hentiz teghizat bedeli 
almamis olanlar bu kanundan istifade ederler. 

MADDE 3 — Bu kanun yaym tarihinden 
ba^lar. 

MADDE 4 — Hukumetin teklifi aynen. 
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BtlTQE ENCtlMENlNtN DEGI§TlRl§I 

Bubaylara ve ashen memurlara verilecek elbise 
ve teghizat bedeli hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Kara, deniz ve hava kuwet-
lerile jandarmaya mensub biitiin subaylara ve 
askeri memurlara smiflarma mahsus mekteb-
lerden ilk giktiklannda ve hazarda muvazzaf 
smifa nakledilen ihtiyat subaylarma elbise ve 
teghizatlarmi ikmale yardim igin bir defaya 
mahsus olmak iizere tealluk ettigi biitgelerin 
teghizat tertiblerinden 150 ser lira verilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Aynen 
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