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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılma
sına, 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 48 nci madde
sinin tadiline, 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına, 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücrete, Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin 

temdidi hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihaları kabul eidldi, 

isveç grupundan alınacak paranın 1936 malî yılı 
Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kayid ve sarfı hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan sonra çar
şamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 
1 — inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

bütçesinde 33 500 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/969) (Bütçe encümenine) 

Tezkere 
2 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 malî yılı

na aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/472) (Divanı 
muhasebat encümenine). 

Mazbata 
3 — Devlet Demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1933 malî yılı son hesabına aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Devlet Demiryolları ve 
limanlan işletme umum müdürlüğü 1933 yılı son 
hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/455, 1/454) (Ruznameye). 

KATÎBLER 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet canrtez 

Kemal Ünal (İsparta) , Ali Zırh ( Çoruh ) 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 —• Subaylar heyetine mahsus terfi kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesiyle dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (1/959) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 2900 sa -
yılı kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun 

MADDE 1 — 2900 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensub olduğu sınıfın kıtasrn-

Li] 
dadır. 

Birinci müzakeresi 36 net inikad zaptın

da, rütbesine aid asgarî müddetin en az üçte biri 
kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. Bu 
müddetler kurmay subayları için harbde hâsıl 
olacak ihtiyaca göre başbuğlukça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetlerinden sayılır.. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıtaat bulunmayan subayların terfileri ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

Harb akademisi ve yüksek levazım mektebi 
tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarının akademiye ve yük
sek levazım mektebine gireceklerin de bu mek
tebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsil-
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den sonra memur edilecekleri muhtelif muharib 
kıta komutanlıklarında ve levazım sınıfı için kı
ta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıf
ları kıta hizmetlerinden sayılır. 

Alelûmum muavin sınıflar mensublarmdan 
harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden
ler, piyade sınıfına nakledilirler, işbu nakil
den evvel muavin sınıf kıtalarında geçen hiz
metleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak ter
fi için piyade sınıfında sicil müddeti olan bir se
ne (Jandarma stajiyer subayları ile mühendis 
subayları altı ay) bulunub muvafık sicil almak 
meşruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kimyagerle
rin hastanelerde bakteriyolojihane ve seroloji-
hanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta hizmeti ola
rak kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub 
subaylar sınıflarına aid kadro dahilinde mafevk
lerinden alacakları sicil üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta subayların
dan gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılar-
dan evvel terfi edemezler. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

2 — Demiryolları ile eşya nakliyatına müte
allik beynelmilel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komi
tesi tarafından ittihaz olunacak kararların mer
iyet sureti hakkında kanun lâyihası re Nafıa ve 
Teşkilâtı esasiye encümenleri mazbataları 
(1/947) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakere bitmiş ve maddelere geçil
mişti. Birinci maddeyi okutuyorum : 

Demiryolları ile eşya nakliyatına aid beynel
milel mukavelenin tatbiki için ittihaz oluna

cak kararların sureti meriyeti hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — 2641 numaralı kanun ile Tür-
kiyede meriyeti kabul edilmiş olan demiryol-

[1] 103 saydı basmayazıya ek zaptın sonunda-
dır. 
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lan ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel 
mukavelenin 60 ncı maddesine tevfikan teşek
kül eden heyetle beynelmilel nakliyat komitesi 
tarafından işbu mukavle hükümlerinin tatbi
katını teshil için ittihaz olunacak kararların 
Nafıa vekilinin tasdiki ile meriyete konulma
sına salâhiyet verilmiştir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendenizin 
arzetmek istediğim nokta; vekâletin istediği sa
lâhiyete taallûk etmeyen bir noktadır. Yani 
hâdisenin gösterdiği lüzuma, müstaceliyete gö
re böyle bir salâhiyet varittir. Fakat benim nok-
tai nazarmıca zaten vekâletin elinde bu salâhiyet 
mevcuttur. Binaenaleyh yeni bir kanunla, böy
le bir salâhiyeti tevdi eden bir kanunla bahsin 
tekrar tazelenmesine lüzum yoktur. Bu noktayı 
evvelce bir sual suretinde arzettiğim için Teş
kilâtı esasiye encümeninin mazbatasında bu nok
taya aid bir izah görmedim. 

Birinci öğrenmek istediğim nokta burasıdır. 
Yani demek istiyorum ki, bir mukavele madem 
ki yeni bir hüküm ihtiva etmeyecektir, o halde 
yeni bir hükmü ihtiva etmeyen bir mukavele, 
doğrudan doğruya tatbika aid bir mukaveledir. 
Tatbik kararmı ise Hükümetin her hangi bir şu
besi almakta ve tatbik etmekte serbesttir. Za
ten elinde bu salâhiyet mevcuttur. Böyle bir ka
nunla bu salâhiyeti teyid etmeğe ve bu bahsi 
tazelemeğe bendenizce lüzum yoktur. 

İkinci tereddüd ettiğim cihet ise; bu madde
de 2641 numaralı kanun zikrolunmuştur ve bu 
kanunun 60 ncı maddesine istinaden çalışacak 
bir komiteden bahsolunmaktadır. Bu kanunu 
aradım, baktım, 60 ncı madde şudur : (Yeniden 
gözden geçirme konferansmm kabul ettiği yeni 
mukavelenin meriyete girmesile evvelki muka
vele mefsuh olur). Bahsdilen 60 ncı madde bu
dur. Demek ki öyle bir komisyondan bahsolun-
muştur ki, o komisyon daha evvel akdolunmuş 
meri mukaveleyi gözden geçirmek ve yeni hü
kümler koymakla muvazzaf ve mükelleftir. O 
halde o komisyonun, yeni hükümler koymakla 
muvazzaf ve mükellef olan bu komisyonun da 
vereceği hükmün tabiatile yeni hükümler olma
sı lâzımdır. 60 ncı madde mucibince konulacak 
hükümler meydana gelince eski hükümler tama-
mile mefsuh olur, diyor. Demek ki istinad edi
len maddeye göre yeni hükümler koymakla mü
kellef olan bir komisyonun maddesinin buraya 
taallûuku olmaması lâzımgelir. Bahsolunan tat
bikî hükmün de buraya taallûku olmaması la
zımdır. Sonra bir madde olarak da iki komis
yondan bahsediyor. Lâyihanın esbabı mucibe-
sini okudum. Beynelmilel nakliyat komitesi o 
hükümdedir deniliyor. Yani 60 ncı madde için
de zikrolunan ne ise, beynelmilel nakliyat ko
mitesi de o hükümdedir. Nafıaya verilmesi 
mevzubahs olan salâhiyet, İM yerden çıkmış 
ayrı ayrı veyahud birlikte verecekleri bir karar 
olması iktiza eder. Bu nokta karanlıktır. Esas 
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itibarile bence bu meseleyi karıştırmaktan ziya
de noktai nazaran şudur : Mademki tefsiri bir 
hüküm dahi mevzubahs değildir, esbabı mucibe 
mazbatasını okuduğumuz zaman görüyoruz ki, 
tefsire taallûk edebilir deniyor, lâkin encümende 
geçen sözler, burada geçen bütün sözler, 
temamen tatbiki bir ihtiyacın tatmini mevzuu-
bahs olduğunu gösteriyor. Madem ki öyledir, 
vekâletin elinde bu salâhiyet zaten hâsıldır, 
hâsılı tahsil için sebeb yoktur. Binaenaleyh bu 
kanunun bu maddesini kabule sebeb yoktur. Za
ten vekletin elindeki salâhiyetle bu işi yürüt
mek kabildir. Eğer eski bir vaka var da Hükû 
met onu tasdik etmemek istiyorsa o zaman iti
raz eder ve Meclise sevkeder. Maruzatım budur. 

NAFIA En. M. M. AHMED HİLMİ KALAÇ 
(Kayseri) — Teşkilâtı esasiyeye taallûk eden 
kısmına Teşkilâtı esasiye encümeni mazbata 
muharriri arkadaşımız cevab vereceklerdir. Yal
nız Hakkı Tarık Us arkadaşımızın, böyle bir 
maddeye lüzum var mıdır, yok mudur hakkın
daki suallerine bendenizi arzı cevab edeceğim. 

Hükümet , arkadaşımıza gelen bir his gibi 
bir his gelmiş, teşkilâtı esasiye meselesinde çok 
hassas olduğu için - Encümenin anladığı şu ol
muştur ki - bu meseleyi bir defa da Meclise 
aksettirmeği ve böyle bir maddei kanuniye ile 
kendisini kuvvetlendirmek için bu kanunu sev-
ketmiş. Nafıa encümeni bunu tedkik etti. Teş
kilâtı esasiyeye muarız olmadığını gördü ve 
böyle bir maddeyi, Hükümeti kuvve tlendirmek 
için, lüzumlu buldu. Ahiren kabul edilen karar 
mucibince Teşkilâtı esasiye encümenine gitti, 
mazbata elinizdedir, o da aynı noktai nazara 
iştirak ediyor. Böyle bir maddei kanuniye ile 
Hükümeti kuvvetlendirmeği faydalı buluyor. 
Maddeyi kabul ediyor ve heyeti âliyenize arze-
diyor. Takdir Heyeti celilenizindir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir sual 
soracağım. Madde içinde, beynelmilel nakliyat 
komitesinin, diye bahsediliyor. Bunu anlryama-
dığımı arzetmistim, izahını rica ederim. 

NAFLA En.M. M. AHMED MİLMİ KALAÇ 
(Kayseri)—Eski madde ne olursa olsun bugün
kü şekil, doğrudan doğruya şudur ve bence gayet 
sarihtir. Burada deniyor ki: 2641 numaralı ka
nunla Türkiyede meriyeti kabul edilmiş olan 
demiryolları üe eşya nakliyatına müteallik bey
nelmilel mukavelenin 60 ncı maddesine tevfikan 
teşekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komi-
tsi tarafından işbu mukavele hükümlerinin tat
bikatını teshil için ittihaz olunacak kararların 
Nafıa vekilinin tasdiki ile meriyete konulmas-
na salâhiyet verilmiştir. 

İşte bu noktai nazardan bu madde konmuş
tur. Çok müstaceldir. Onun için bunun tehiri 
bir çok zararları mucib olabilir. Bu itibarla Hü
kümetin salâhiyettar kılınması isteniliyor. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encümen 
60 ne maddenin asimi lütfen okurlar mı? 

HİLMİ KALAÇ — Siz okudunuz. 
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Nafıa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir 
3 — Hayvanlar vergisi hakkındaki 28J'r sa 

yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Bütçe, Maliye ve Ziraat encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit eniümen m&zbatası 
(1/965) [1] 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini rica çdiyor. Müstaceliyet teklifi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen 
var mı? 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Ben se
vine sevine kürsüye geldim. Yedi senedenberi 
Kamutay azası bulunuyorum. Bütün biz köylü
lerin derdlerinin birer birer hallolunduğunu gö
rüyorum. Bu sene de bize sevinç veren, sayım 
kanununda olan bu değişikliğe şahid olmamız
dır. Atlarımız, merkeblerimiz, katırlarımız ta
mamen vergiden muaf tutuluyorlar. Tiftik ke
çiden beş kuruş, kara sığır hayvanlarımızdan 
yan yarıya tenzilât yapılmştır. 

Sevgili Hükümetimize, Kamutayınıza bu kür
süden boynumu eğerek teşekkür ederim. Büyük 
Atatürk namma biz köylüler evvel canımızı, 
sonra malımızı feda ederiis. Saray baykuşları 
zamanında biz bakımsız ve garib yaşryan köylü
ler bu gün büyük babamz Âtatürke kavuştuk 
(Alkışlar). 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar; 
hayvan vergisinden iki bvıçuk milyondan fazla 
bir tenzilâtı ihtiva eden bu lâyiha esas itibarile 
çok şayanı memnuniyettir. Yalnız netice itiba
rile tarla üzerinde yan yana ayni hizmeti gören 
iki vatandaş arasında, vergi cebhesinden, müsa
vatsızlık tesis etmektedir. Bunu, gerek iktisadî, 
gerek içtimaî ve gerek hak noktai nazarından 
muhik bulmuyorum. Bilhassa bir köylü çocu
ğu olan Başvekil Celâl Bayarm asîl köylü ru-
hile kabili telif bulmuyorum. 

Arkadaşlar, atla çiftin iş randımanı, ziraatle 
meşgul olan her arkadaş bilir ki, öküze nisbetle 
% 40 - 50 fazladır. 

[1] 118 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Bu bakımdan geniş topraklan işlenmek ihti

yacında bulunan bu geniş memlekette hemen 
sabanların önünden öküzleri alıb beygir takmalı-
drr denilebilir. Amma hiç bir memlekette çiftçi 
vesaiti arasmda, beygirin ve makinenin yanmda 
öküzden istiğna hâsıl olmamıştır. Bunun bir çok 
esbabı vardır. Beygir seri yürür, arkasmda 
onun seri yürüyüşüne ayak uydurabilecek kuv
vetli, kürbüz delikanlı ister. Binaenaleyh, 
çiftçi yaşlandımı beygirin arkasından koşamaz. 
Öküzle, kendi haline göre, yavaş yavaş toprağı
nı işlemek zaruretindedir. Vakıa beygirin randı
manı fazladır. Fakat masrafı da o nisbette ağır
dır. Bir çift öküz senede 50 - 60 kile, bir çift 
beygir de senede 150 kile yem ister. Sonra öküz 
bir başlıkla olur fakat at gem ister, yular ister, 
hamut ister ve seri yürüdüğü için arkasmdaki 
pulluk çabuk yıpranır, ve sık sık tamir ister. 
Binaenaleyh, bu ağır masrafa küçük çiftçi ta
hammül edemez. Bilhassa orta Anadolu gibi ve
rimi az olan bir yerdeki çiftçi için bu vaziyet 

daha mühimdir. Hem bir çift beygire 150 kilo yem 
yedirecek hem çoluk çocuğunun iaşesini tedarik 
edecek. Bu gibi iktisadî bir çok sebebler var
dır. Bu esbabdan dolayıdır ki, beygirin yanm
da mutlaka öküzün de bulunması zarureti var

dır. Vergi cihetinde beygiri favorize edelim di
ye yapacağımız muafiyetlerle, farzettiğim gibi 
ayni meşaka maruz bulunan ve belki de ökü
zün arkasından biraz da geçkin yaşla koştuğun
dan daha ziyade yardıma muhtaç olan vatan
daşlarla, beygirle iş gören ve daha genç olan 
vatandaşlar arasmda vergi cephesinde bir mü
savatsızlık yapmış veya müsavatsızlığı genişlet
miş oluruz. Yoksa arzettiğim sebeb ve zaru
reti refederek öküzün yerine beygiri ikame 
edemeyiz. Ayni işte çalışan vatandaşlar arasm
da bir müsavatsızlık yapmaktansa, çifte koşulan 
öküzleri de muaf tutarak toprak üzerinde ça
lışan vatandaşlar arasında müsavat esasını ka
bul etmeği, demokrat rejimimizin esaslarına da
ha muvafık bulurum ve iktisadî cepheden de 
daha muhik olur. Bunun en doğrusu, madam-
ki, Hükümet hayvan resimlerden tenzilâtı 
2,5 milyon olarak kabul etmiştir, Bunu biraz da
ha arttırarak alelıtlak çift hayvanlarma teşmil 
etmektir. Diğer tenzilât ta aynen kabul edilir. 
Maahaza kanunun müstacelen müzakeresi is
tilzam edildiğine ve zarureti maliye nazarı iti-
bare alındığına göre yeniden uzun bir tedkika 
gidecek bir teklif üzerinde ısrar etmek istemi
yorum. Yalnız encümen sığırlardan Hükümetin 
teklifinde yalnız beygir, katır ve eşek muaf -
tır - % 25 indirilmiştir. Bilirsiniz ki, sığırlar 
dan; çiftçinin doğrudan doğruya ailesi, çoluğu, 
çocuğu için evinde beslediği ineğinden madası 
ticaret metaldir. Binaenaleyh bu % 25 tenzilâtı 
umum sığırlara teşmil etmektense, doğrudan 
doğruya müstahsilin elinde bulunan öküzü muaf 
tutarak sığırlardan vuku bulan % 25 tenzilâtı 

% 15 şe indirerek bu işte yapılacak muafiyeti 
diğer cihetten tazmin etmek de mümkün olur. 
Ve zannediyorum ki bu arzettiğim şekil, istih
sal vasıtalarından müsavatsızlığı kaldırır ve 
Hükümetin gelecek sene, vaziyed müsaid olur
sa indireceği vergiyi, şimdiden, alelıtlak sığır
lardan indirilen % 25 i 15 e indirmek suretile 
çift öküzlerinden büsbütün kaldırmış olur ki 
bu daha muvafıktır. Mazbatada bir şey gördüm, 
Çift öküzlerini diğerlerinden tefrik etmek güç-
dür diyorlar. Ziraat hayatında bunu tefrik et
mek iki bakımdan mümkündür. Bir taraftan 
çift süren vatandaşlar malûm olduğu gibi di
ğer taraftan öküzlerin boyunduruğu omuzla
rında taşımaları dolayisile bu gayet kolay an
laşılabilir. Bunu her şeyden evvel öküzlerin boy
nu haber verir. Çift süren arkadaşlar malûm 
olmak itibarile ve boyunduruk izi itibarile tef
rik etmek mümkündür. Bu bir müşkülât de
ğildir. Teklifimin kabulünü Hükümetten ve 
Meclisi âliden rica ediyorum. Buna dair de bir 
takrir veriyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Hakikaten şu 
müşkül zamanda Hükümetin iki buçuk milyon 
lira gibi bir fedakârlığı göze alarak bilûmum 
çiftçiyi alâkadar eden bu sayım vergisi tenzilâ-
tmdaki himmeti şayanı şükrandır. Bendeniz de 
Halil Menteşe gibi düşündüm. Encümende sami-
in sıfatile alâkadar oldum. Hakikaten köylüyü 
kalkındırmanın yegâne vasıtası olan öküzlerden 
sayim alınmaması cihetini ileri sürdüm. Hükü
metin noktai nazarı, sığırı kül halinde, ilk fır
satta düşünerek onlar üzerinden sayım vergisini 
kaldırmaktır. Bu sene ancak davar hayvanların
dan indirelim dendi. Sığır hayvanları epice bir 
yekûnu tutuyor. Dört milyon, mandayı da katar
sak beş milyonu buluyor. Bunun hepsini kal
dırmağa imkân olmadığı için gelecek sene mü-
nasib bir fırsat zuhurunda kökünden halletmeği 
düşünerek bunu şimdilik muvakkat bir şey ola
rak yapmışlardır. Encümeni âli bu şekli buldu. 
Bu şekle vardıktan sonra iki ineği bir çift öküzü 
olan bir adamın öküzlerinden vergi alınmıyor 
demektir. Vergi, buyurdukları gibi % 25 dere
cesinde değil, belki % 40 derecesinde inmiştir. 
Beygirlerin muafiyeti, srrf böyle beygirle ziraatı 
teşvikten ziyade beygirin orduda, nakliye işle
rinde ve sairede gördüğü mühim rollerden ileri 
gelir. Çünkü şimdiye kadar ıslahı feres diye tut
turduğumuz ve belki de memlekete senede 5 - 6 
yüz bin liraya mal olan at yarışları gibi değil, 
tam yerinde yapılmış bir tenzilâttır. Tekrar edi
yorum. Gerek orduya olan ihtiyaç noktai naza
rından ve gerek ziraî noktadan ve memlekette 
iyi hayvan yetiştirilmesini teşvik cihetinden bey
girin gördüğü himaye çok yerindedir. Binaen
aleyh bu noktadan buna müsavatsızlık deyemem. 
Çünkü Bay Halil Menteşenin de tasdik buyur
dukları veçhile, beygirin masrafı çoktur. Senede 
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200 kile arpa yer, öküz ise 25 - 30 kile yemle 
oluyor. Hükümetin bu düşüncesi ve kararı çok 
yerindedir, teşekkürden başka hiç bir şey elden 
gelmez. Temenni ederim ki gelecek senelerde de 
dokunabilecek neler varsa onlara da himayekar 
elini uzatsm. 

NAŞÎD ULUG (Kütahya) — Aziz arkadaş
lar; hayvanlar vergisinde Hükümetimizin teklif 
ettiği tenzilât münasebetile söz alan arkadaşımız 
Halil Menteşenin, atın vergiden istisna edilmiş 
olmasına rağmen sığırın yine vergiye tâbi kal
masını ileri sürerek bunda müsavatsızlık oldu
ğunu iddia etmesi beni huzurunuzda söz söyle
meğe şevketti; müsavatsızlık değil bilâkis bütün 
yurda şamil büyük bir istihsal inkılâbı mevzu-
bahstir. 

Arkadaşlar; çalışma yılımıza girerken Bü
yük Atamızın bu kürsüden yeni direktiflerini al
mıştık. Herbiri kurtarıcı ve yükseltici olan bu 
direktifler arasında köylüyü doğrudan doğruya 
alâkalandır anlar içinde (Her halde en küçük bir 
çiftçi ailesinin bir çift hayvan sahibi olması ve 
bunda ideal olanın öküz değil, beygir olması....) 
yolundaki işaretleri ve Sayın Başbakanımızın 
program nutkunda bu bahis üzerinde lâyik ol
duğu ehemmiyetle mütenasib olarak durmaları, 
engin köy varlığı içinde çok derin bir akis uyan
dırdı. Meslekim dolayısile daimî surette temas
ta bulunduğum bu geniş müstahsil kütlesinin 
vakur sükûtunu yırtan köy şairlerinin, saz şa
irlerinin destanları aylardanberi Büyük Şefin 
bu direktifini, Hükümetimizin bu vadini teren
nüm ediyor. Her gün yurdun her yanmdan eli
mize gelen bu yazılarda köyün emeğini, zama
nını yiyib kemiren kara sabandan ve kağnıdan 
kurtulub; ata, pulluğa kavuşma günlerinin yak
laştığını çiftçinin daha derin ihtirasla çifte, çu
buğa sarılması gününün geldiği inanlı bir yürek
le yazılıyor. 

Saym arakdaşlarım, hepinizin bütün etrafile 
bilib kavradığınız bir konu olmasına rağmen, 
millî hayatta yeni bir yükseliş hamlesinin yapıl
dığı şu anda, yalnız vergi bakımından köy üze
rinde bulunan ezici ağrrlığ hafifletmek yolunda 
15 yıldır alman tedbirleri bir kerre hatırlat
mada faide umarım. Osmanlı idaresinin Devlet 
hazinesine giren gelirlerinin yarısmı aşar ve ağ
nam vergisi denen ve köyü ezib kurutan vergi 
teşkil etmiyor mi idi? Aşarı bir hamlede kaldı
ran, ağnam vergisini, her yıl Devlet bütçesinde 
beş milyonluk bir indirişe tâbi tutan, toprak 
mahsulleri vergisini ve âfetlere uğrayanların 
vergilerini silen, köylünün vücude getireceği 
bağ, fidanlık gibi yerlerden vergi almamağı 
prensib bilen Cumhuriyet maliyesi, tuz fiatle-
rini indirerek hayvancılığı teşvik suretile de köy 
hayatı üzerinde birden duyulur iyilikler temin 
etti. 

Mevzuumuz, Cumhuriyet devrinde köy için 
yapılan iyiliklerin hepsini anlatmak olsa burada 

sizi saatlerce işgal etmem lâzrmgelir. 
Hayvanlar vergisi kanununda Hükümetin 

teklif ettiği değişikler üzerine dönelim. Bundan 
sekiz, dokuz yi önce millet vekilliği mesuliyeti
ni taşryan veya taşrmayıpta Parti hizmetlerinde 
bulunan bütün arkadaşlarımız bilirler ki, her ta
raftan yükselib gelen halk dileklerinin başmda 
hayvanlar vergisinin yüksekliği duyulur. Yapı
lacak ani bir tenzilin, Devletin ihtiyacına ancak 
başa baş yeten hattâ yetmeyen bir bütçe üzerin
de yapacağı sarsıntı hepimizi titretirdi. Buna 
rağmen yine müstahsil halkın dileklerini göz 
önünde tutan Devlet, muhtelif tarihlerde yaptığı 
tenzillerle, koyun ve emsalinden aldığı 60 ku
ruşu 40 a, tiftikten aldığı 50 yi 30 a, deveden 
aldığı 230 u 100 e, mandadan alman 200 ü 75 
kuruşa, sığırdan allman 125 i 60 a, at ve katır-
dan alman 155 i 60 a, eşekten alman 60 i 25 e 
indirdi. 

Bu indiriş ve vergi usullerindeki ıslahlar, 
Türk hayvancılığının inkişaf ile beraber vergi 
yekûnunu da bütçede bir sarsıntı yapmayacak 
bir derecede tuttu. 

Rakamlar gözümüzün önündedir; 1929 da 
vergiye tâbi koyun sayısı ancak on buçuk mil
yona yaklaşırken, 1937 yoklaması bu mikdarı 
16,5 milyon olarak gösteriyor. Bu iki tarih ara
sında tiftiğin gösterdiği sayı farkı bir milyona 
yakmdrr. 1929 da sığır sayısı 4,5 milyonu bulur
ken 1937 yoklamasnda 6,5 milyon sayılm-ştrr. 
At say sı o tarihte 460 000 kadardır, son yokla
mada 730 000 dir. 

Katır iki misline yaklaşmıştır. Eşek de üçte 
bir kadar artmıştır, iki tarih arasmdaki hayvan 
sayısı arasındaki artış 10 milyona yakındır. 
1929 da 28 milyonu biraz aşan vergiye tâbi hay
van mevcuddu. 1937 de bu mikdar 38,5 milyona 
yaklaşıyor. 1929 da alınan vergi 22 milyon li
raya yakındı. 1937 vergisi 17 milyonu biraz aşı
yor. Şimdi yüksek huzurunuza sunulan lâyiha 
ile Hükümetin hayvanlar vergisinde yapılma
sını şimdiye kadar teklif etmiş olduğu tenzil
ler ve muafiyetler bugünün malî şartlarına gö
re hakikaten kemalini bulmuş bir derecedir 
denilebilir. Bu tenzil Türk Cumhuriyeti bütçe
sinde, 2,5 milyon lirayı aşan bir varidat kaybını 
icab ettirmektedir. Fakat arkadaşlar, bu yeni 
tenzil, istihsali koruyub teşvik edici bir genişlik 
gayesinden daha ziyade, her çiftçi ailesini bir 
çift hayvan sahibi etmek ve atla ziraatı yurda 
yaymak ve yerleştirmek gibi istihsal vasıtaları 
üzerinde büyük bir inkilâb yapmak kararının 
icabı olması itibarile, müstesna bir kıymeti ha
izdir. Bu yeni hareketle, Anadolunun çetin ka
zanç hayatında çalışan 13 milyon insana, yep 
yeni, kurtarıcı bir direktif verilmekte ve bu di 
rektifin koruyucu ve kolaylaştırıcı şartları da 
birlikte sunulmaktadır. Bence millet, tarihî ka
rarlarından birini vermektedir. 

Hakikî ziraat inkilâbmın temelini teşkil et-
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mek itibarile hiç bir zaman bir müsavatsızlık 
esası teşkil etmez, bilakis vatana ve millete va-
dedilen ve hazırlanan yeni bir hayatm mesnedi
ni teşkil eder. İzahatım bundan ibarettir. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Muhterem Halil 
Menteşe arkadaşımız çift öküzlerinin tahsisen 
resimden istisnasını teklif ediyorlar. Her reçbe-
rin çift öküzü olduğu gibi sağılacak ineği ve bir 
iki tosunu vardır. Her reçberin beygiri, o yoksa 
tohumunu taşıdığı merkebi vergiden istisna edil
miştir. Öküzün tahsisen sayımdan istisnası en
cümende uzun boylu müzakere edildi. Fakat 
yapılan tecrübeler göstermiştir ki, öküz vergi
den istisna edildiği vakit çifte girmemiş olan 
hayvanlar hakkında bile öküzdür diye iddialar 
vaki olmuştur. Yine çift hayvanlarının istisna
sı halinde üç çift öküzü olan adam bir çiftini 
kendisinin olarak göstermekle beraber diğerle
rini de oğluna veya arkadaşına mal etmeğe ça
lışmıştır. Binaenaleyh mutlak olarak sığır namı 
altmda tenzilât yapılması yerinde görülmüştür. 
Bir çiftçinin dörd öküz iki ineği oldğunu kabul 
edersek altmışardan 360 kuruş, 35 serden 210 
kuruş yapar. Burada köylü lehine hâsıl olan 
150 kuruştur. Bu 150 de üç öküzün vergi bedeli 
demektir. Sayım hakmda kanunun emrettiği şe
kil şudur: Heyeti ihtiyariye nisanm bi
rinci günü bütün köylüyü köy odasma top
lar. Srrasile her şahsa, koyunu kaçtır, keçisi 
kaçtrr, sığırının cinsi nedir, bunları ayrı ayrı 
sorar ve defteri mahsusuna yazdırır. Sonra mü-
hürünü alır mühürler ve yekûn ederek köylüde 
şu kadar koyun, şu kadar sığır şu kadar keçi 
olduğu tasdik edilir, denir. Bu halde tahsisen 
öküzü istisna etmeğe kalkacak olursak memur
ların bütün hayvanları acaba öküz müdür, sı
ğır mıdır diye araması lâzım gelecek ki bu da 
her iki taraf için büyük külfeti mucib olacaktır. 
Binaenaleyh teklif yerindedir. Zaten Hüküme
tin kasdi da bu vergiyi ileride büsbütün kaldır
maktır. Bu sene için bu kadarı kâfidir. Bende
niz kanunun aynen kabulünü rica ederim. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Bay Emin 
arkadaşımız bana cevab verirken hayvanlardan 
kaldırılan verginin yalnız istihsal cephesinden 
değil ayni zamanda cinsinin İslahı bakımından 
da faydalı olduğundan bahsettiler ve bunun da 
lüzumlu olduğunu söylediler. 

Ben, çiftçinin öküz vergisi kaldırılsın dedim. 
Beygirlerin vergisi bırakılsın demedim. Elbette 
hayvanların cinsinin muhafazası için, Hüküme
tin tasavvur ettiği gibi bu, hepimizin de canı 
gönülden arzu ettiğimiz bir şeydir. Sonra her 
memlekette bu gün ağır silâh yarışı masrafları 
günden güne artarken ve milletin vergi mükel
lefiyeti yükü günden güne artarken, Hüküme
tin bir taraftan Müdafai Milliye ihtiyaçlarını 
karşılayacak büyük bir parayı bütçeye koymak
la beraber diğer taraftan vergi tenzilâtı yapmış 
olması elbette şayanı şükran ve şayanı tebriktir 
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ye ilk sözümde de dediğim gibi, bu lâyiha esas 
itibarile pek çok şayanı memnuniyettir. Bunu 
dedikten sonra Naşid Hakkı arkadaşımızın ev
velce hazırladığı uzun sözü söylemek için beni 
vesile ittihaz etmesini bir az garib bulurum. 
(Gülüşmeler). 

Fakat alman bu güzel tedbiri, demin de de
diğim gibi, Celâl Bay arın asil köylü ruhuna da
ha ziyade yakışsm diye, ayni sahada çalışan ve 
ayni zahmete katlanan iki vatandaşı vergi cep
hesinden müsavatsızlık vaziyetine sokmayalım 
dedim. Buna mukabil arzettiğim teklif, malî 
cihetten, Maliye vekili arkadaşımızı belki de 
memnun edecek bir netice verecektir. Bendeniz 
diyorum ki, çift öküzlerini de vergiden muaf 
tutalım, fakat alelıtlak sığırlardan yapılan % 25 
tenzilâtı % 15 şeklinde kabul edelim. Vakıa sı
ğırın içinde, çiftçinin südünü kullandığı bir 
ineği vardır, fakat bu sığırın pek çok kısmı ti
caret metaldir. Boğa ve buzağı olarak almıb sa
tılır. Binaenaleyh benim teklifimle, malî cihet
ten Hazineye ağırlık vermiyeceği gibi, diğer ta
raftan çift atlarmı vergiden muaf tutarken çift 
öküzlerini de ayni vaziyette vergi muafiyeti da
hiline almış olacağız. Arzettiğim gibi çift süren 
vatandaşlar malûm olduğu gibi çift süren öküz 
de boyunduruğu boynunda taşıdığı için işareti 
üzerindedir. 

Binaenaleyh, bunun tefrikinde müşkülât 
yoktur. Bunu suiistimal edenler bulunduğu 
takdirde, her şeyde suiistimal yapanlar gibi, 
bunlar için de bir takmı kanunî tedbirler alına
bilir. Gerek malî cihetten ve gerek müsavat esası 
cihetinden teklifini çok muvafık telâkki ediyo
rum ve Meclisi âlinin tasvibine arzediyorum. 

NAŞİD ULUĞ (Kütahya) — Arkadaşlar; 
biz burada memleketin ilerlemesi, yükselmesi 
ve halkmması için verilen kararlar ve bu hu-
susda hazırlıklar üzerinde daima kafamızı yor
mağı ve mevzuubahs ettiğimiz rakamları belki 
de Parlâmentoya arzetmeği ve icabmda halkı
mıza yazmağı şiar ittihaz etmişizdir. Bu bakım
dan memleketin büyük bir ziraî inkilâbına doğ
ru bir adım atmağa matuf olan bu kanun gö
rüşüleceği, günlerde hayvan vergisi rakamları 
üzerinde yapılan tekâmüle aid rakamları üzeri
mizde tesadüfen bulundurmak veya bir yazı 
mevzuu olarak taşımak hakkını tenkid etmek 
hakkı, bizde hiç bir zaman yoktur. Sonra bir 
hatib için, Meclisteki müzakerenin seyrine göre, 
dükümanı ve kafasmda encümen müzakeratm-
dan topladığı malûmatı, muhterem arkadaşları
na arzetmek memnu değildir. Bilâkis bu yolda 
çalışmakla da mükelleftir. Umarım ki Halil Men
teşe arkadaşımız; bu kanun müsavatsızlık ihdas 
ediyor, yolundaki sözlerinin tamamen yanlış 
oldğunu söylediğim ve bu güzel hamlenin tari
hinde benden bu yolda cevab almış oldukları 
vakit gücenmiş olmazlar. 
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HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşımız

da bir sui tefehhüm var. Ben tenkid diye söy
lemedim, bilâkis takdir ettim. Fakat ben ra
kam itibarile müsavatsızlık var derken beni ve
sile ittihaz etmemeleri, beni misal almamaları 
daha muvafık olurdu dedim. (Gülüşmeler). 
Yoksa böyle büyük bir meselede hazırlanmış 
olan arkadaşımı tahtie değil, takdir etmekten 
başka bir şey düşünmedim. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar, cereyan eden müza
kereleri bu kanun lâyihasnm heyeti umumiye-
miz tarafından takdirle karşılandığını ifade 
etmektedir. Bay Halil arkadaşımız da bunu te-
yiden bu şekilde ifade etmiştir. 

Hakikaten köylüye taallûk eden bir verginin 
ve köylü yükünü tahfif eden her hangi bir ta
dilin, Yüksek Kamutayda takdirle karşılanma
mış olmasının imkânı yoktur. Bu sene malî im
kânlar bulundukça, köylünün yükünü tahfif 
edici tedbirler almağı, programında tesbit etmiş 
bulunan Hükümet, bu sene malî imkân nisbetin-
de bu programını tatbik etmiş ve 2 milyon 600 
küsur bin liralık tenzili icabeden bu tahfifi, sa
yım vergisinde yapmış bulunmaktadır. 

Hükümetin encümenimizde verdiği izahattan 
anlaşıldığına göre, sayım vergisinde yaptığı bu 
son tenzilât son tenzilât değildir. Hükümet im
kân buldukça daima bu tenzilâta gidecek ve gü
nün birinde sayım vergisini medenî memleket
lerde olduğu hadde indirecektir. O halde bu se
ne kabul edilecek olan ve teklif edilen bu lâyiha, 
bu programın bir kısmıdır. Halil Menteşe arka
daşımızın teklifleri ve takrirlerine cevab verme
den evvel kısaca bu lâyihanın encümende maruz 
kaldığı değişiklikleri arzedeceğim: 

Hükümet koyun resminden 10 kuruş, tiftik 
resminden 5 kuruş indirilmesini ve at, katır ve 
eşeklerden hiç vergi alınmamasını teklif etmiş
ti. Yüksek heyetinizce verilen karar üzerine 
Maliye, Ziraat ve Bütçe encümenleri muhtelit 
bir encümen halinde toplandı ve Maliye vekili 
de hazır olduğu halde bu lâyihayı tedkik etti. 
Encümen, at, katır ve eşekler üzerindeki vergi
lerin tamamile kaldırılmasında mutabık kaldı. 
Yalnz koyundan indirilmekte olan 10 kuruş res
min mecmuunu koyun yerine sğır hayvanatın
dan indirmeği daha münasib gördü ve denildi 
ki; koyun nısbeten ticaret metaldir, koyun bes
leyenler daha eyi halli insanlardır, koyunlardan 
yapılacak bu tenzilâtı âti senelere bırakarak, 
bunun sığırlar üzerinde yapılmasna karar verdi. 

Bu münasebetle encümende bulunan arka
daşlarımız da Bay Halil arkadaşımızın yaptığı 
teklifi mevzubahs ettiler. Bunun üzerine görüş
meler oldu. 

Bay Halil arkadaşınızın dediği şudur : Sığır
lardan tenzilât yapılacağına bütün sığır hayvan
larından % 25 tenzilât yapmryalım, % 15 üze

rinden alalım, yani 35 yerine 45 kuruş verilsin, 
aradaki farkı çift öküzlerinden tenzil edelim!. 
Bu daha âdilâne olur dediler. Atlardan ve diğer 
vesaitten hiç vergi alınmaması, doğrudan doğ
ruya bunlar istihsalin bir vasıtası olduğundan 
başka, köylünün hizmetine yarryan hayvanlar ol
duğu için, memlekette çift hayvanmm adedi, 
at, katır ve emsalinin yetiştirilmesini teşvik et
mek lüzum ve ihtiyacmdandır. Sığırlardan ver
giyi biraz daha az tenzil etmek, öküz yani çift 
hayvanlarını büsbütün muaf tutmak hususu ha
tıra gelebilir. Fakat tatbikatta bu çok müşkül 
olur. Hükümetin encümende verdiği izahata 
göre, vaktile böyle bir tecrübe yapılmış, fakat 
tatbikat sırasında, istisna edilecek olan çift hay
vanlarının, çift öküzlerinin tefrik edilmesi müş
kül olmuştur. Sırrı Icöz arkadaşımızın ifade 
ettikleri veçhüzere, her hangi bir çiftçj elinde 
bulunan bilumum erkek hayvanları öteye beriye 
taksim etmek suretile onu muaf tutturmağa ça
lışmış ve memurlarla aralarında münasib olma
yan münasebetler başlamış, bunun üzerine itiraz
lar, şikâyetler çoğalmtstır. Öyle şekil a'mıştrr 
ki muaf tutulması lâzmıgelen hayvanlar muaf 
tutulmamış, muaf tutulmaması lâzımgelenler de 
muaf tutulmuştur. 

Bay Halil arkadaşımızın beyanatları, bunda 
ihtilâf yoktur şeklindedir. Biz Hükümetin ver
diği izahata göre, tecrübeye müstenid ve bu tec
rübeden alman netayice göre, bir ahenksizlik 
tevlid eden gerek öküz ve gerekse sığır hayvan
ları üzerinde tenzilât yapmak ve birini diğerin
den ayırmamanın münasib olacağı neticesine 
vardık. Arkadaşımızın diğer bir noktada daha 
tavziha ve cevab vermeğe muhtaç bir noktai na
zarları var. Müsavatsızlık yapıyorsunuz diyor. 
lar. Biz; at, katır ve merkebleri çift hayvanı 
telâkki edib bunlar muaf tutuluyor deseydik o 
zaman bu iddia varid olabilirdi. Fakat ne on
ları ve ne de diğerlerini çift hayvanı diye mev
zubahs etmiyoruz. Bir tarafta büyük, diğer ta
rafta küçük hayvanlar vardır. Büyük hayvan
ları ilk safa alıyoruz. Diğerlerini de bir senelik 
programa tâbi tutuyoruz. Tefrik mevzubahs 
değildir ve program da tedricen tatbik edilece
ğine göre bu şekilde bir adaletsizlik müşahede 
etmemekteyiz. Sonra Halil arkadaşımızın çift 
hayvanları hakkındaki arzusu, aldığımız bu 
tedbirle zaten hâsıl olmuştur. Şimdiye kadar bir 
çift öküz için 60 kuruş veren bir mükellef, bun
dan sonra 35 kuruş verecektir. Yani bu güne 
kadar iki çift öküz için verdiği parayı, aşağı yu
karı, bir çift öküz için verecektir. Arzettiğim 
müşkülâttan dolayı çift hayvanlarının tamamen 
muaf tutulması yerinde olmasa gerektir. Son
ra sığırlardan ve çift öküzlerinden bu sene ten
zilât yapılıb da koyunlardan tenzilât yapılmamış 
olması; çift öküzlerinin bütün çiftçilerin geçim 
vasıtası olmalarından ileri geliyor. Memleketin 
ekseriyeti çiftçidir. Her çiftçinin de bir veya 
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iki çift öküzü bulunduğuna göre bu seneki ten
zilâttan istifade edecekler ekseriyettir. Bu ten
zilât yalnız koyunlardan olsaydı bundan hepsi 
nasibedar olamayacaktı. 

Bu suretle lâyihanın encümenin teklif ettiği 
şekilde kabulünü rica ederim. 

OENERAL ŞEFİK TURSAN (Denizli) -~ 
Bir şey soracağım. Hükümetin teklifinde koyun
lardan indirilmekle varidattan bir milyon 640 
bin lira eksiliyor. Bu tenzilât sığırlardan olunca 
bu eksiliş dahamı az; dahamı çok? 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arzedeyim. Mesele gerçi uzadı. 
Fakat bu münasebetle hiç bir noktanm izahsız 
kalmaması için tekrar arzediyorum. Muhterem 
Generalin sordukları şudur: Koyunlardan % 10 
indirilmekle bütçe üzerinde yapacağı tesir 
1 642 000 lira kadar oluyor. Sığır hayvanların
dan 25 tenzil edilmekle bunun da bütçede ya
pacağı nisbet ne kadar dır? 

Aşağı yukarı aynı, hattâ biraz da fazla, im
kân olsaydı bu mikdardan biraz daha tenzilât 
yapmağa çalışılacaktı. Fakat yapılamadı. 

Koyunlardan 10 yerine beş kuruş tenzilât 
yapsanız da sığırdan daha az yapılsaydı müsa
vat olmaz mı idi, dediler. Düşündüğümüz şudur. 
Koyun ve sığır için tenzilât yapmak lâzımdır. 
Çünkü bu tenzilât, Hükümetin programında da 
yer tutmuştur. Kısmen bundan, kısmen ondan 
tenzilât yaparak köylü üzerinde cüzî bir tahfif 
tesiri yapmak istemedik. Yapıldığına göre his
sedilecek bir tahfif olsun dedik. Önümüzdeki 
senelerde koyunlardan daha fazla tenzil yapmak 
suretile köylü üzerinde hissedilecek bir tesir 
yapmak mülâhazasile bu sene yalnız sığırdan 
yaptık. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Kürsü
ye kadar gelmeden küçük bir noktayı buradan 
arzetmeme müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

Mevzuubahis meselenin teknik her bir saha
sı için krymetli hatib arkadaşlarımız değerli 
sözler söylediler. Bu arada Raif arkadaşımız de
diler ki, Hükümet, kendi çizmiş olduğu faaliyet 
sahasmda devam etmektedir. Memleketimizi 
medenî milletlerde olduğu gibi.... Hiç şübhe yok
tur ki, bu kelimeyi kendileri söylerken, en bü
yük hüsnü niyetle bizim vatanımızda, aziz mem
leketimizde de bir çok ileri memleketlerde tat

bik edilen usuller bir gün kendisine sahai tatbik 
bulacaktır demek istediler. Yalnız muhterem 
Heyetinizin memleketimiz için hassasiyet ve dik
katinin her zaman uyanık bulunduğunu teba
rüz ettirmek üzere bu cihetin zabıtlar içinde 
tashih edilmesini, hem Raif arkadaşımızın ve 
hem de sizin noktai nazarınıza tercüman olmak 
üzere rica ediyorum. (Alkışlar). 

B. E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşlar; bazan kürsüden söz söyler
ken izahat vermek gayretile kelimelerin tama-
mile yerinde kullanılması keyfiyetini ihmal edi

yoruz, veyahud tamamile kullanmağa imkân bu
lamıyoruz. Arkadaşımın ikazından dolayı ken
dilerine çok teşekkür ederim. Belki söz arasmda 
bu şekilde söyledim. Ancak maksadım şudur: 
Diğer medenî memleketler demek isterken me
denî kelimesinin kullanılması memleketimizin 
mutlak onun aksi olduğu manasmı tazammun 
etmez. Dis-er memleketlerdeki emsaline tevfik 
etmek, o hadde indirmek emel ve kararındadır, 
demek istedim. Bundan dolayı arkadaşıma te
şekkür ederim. (Güzel güzel sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Yozgad mebusu 

Sırrı Içöz 
BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler ... gör

meyenler ... Kâfi görülmüştür. 
Şu halde maddelere geçilmesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümleri 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm

ler eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 20 - I - 1936 tarih ve 2897 sa

yılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde bulunan 
koyun, kılkeçi, tiftik keçi, sığır, manda, deve 
ve domuzların sahihleri bu kanun mucibince 
vergiye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayid müddeti
nin girmesile ertesi malî yıl için başlar. 

Malî yıl girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiyeye idhal edilen hayvanlardan o yıl 
için vergi alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mutalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci madde
sinin (B), (C) ve (E) fıkraları aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

B) Bu kanun mucibince hayvanların kay dine 
başlandığı tarihte henüz iki yaşmı bitirmemiş 
sığır, mandna ve develer, 

C) Hükümetçe tayin olunacak şartlar daire
sinde memleket iç ve dışmdan tedarik edilib da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyid olunan 
boğa, teke ve koçlar, 

E) Devlet, vilâyet ve belediyelere aid hay
vanlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 16 ncı mad-
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desinin «Binek hayvanı sahihleri de hayvanla
rının yoklama muamelesini havi kayid ilmüha
berlerini beraberlerinde bulundurmakla mükel
leftir» diye yazılı 8 nci fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 18 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi, hayvan basma aşağıda hizalarında ya
zdı mikdarda almır: 

Nevi Kuruş 

Merinos koyunu 20 
Tiftikkeçi 25 
Koyun ve kılkeçi 40 
Sığır 35 
Manda 75 
Deve, domuz 100 
HALİL MENTEŞE (İzmir) — Raif arkada

şımız encümen namma cevab verirken, müsa
vatsızlık kuruyorsunuz, müsavatsızlık yapıyor
sunuz, dediğini söyledi. Ben ne necümene ne de 
Hükümete karşı bu yolda ittiham kasdile bir 
şey söylemedim. Yalnız çift öküzleri bir nisbe-
te tâbi olduğundan dolayı bir müsavatsızlık 
manzarası veriyor. Bunu kaldıralım dedim. Ve 
kaldırmak için de almacak tedbirde bir mah
zur tasavvur etmedim. Yalnız bu vesile ile yan-
yana tarla üzerinde çalışan iki vatandaş ara
sında, bu vergi muafiyeti noktasından, bir te
essür doğuracağını söylemekliğim, bu vatandaş
ları tatmin edecek surette bir çok izahatı tahrik 
etmiş oldu, bundan dolayı memnunum ve Hü
kümet de gelecek seneden itibaren umumiyet 
itibarile müsavatsızlığı kaldırır surette daha 
umumî bir şekilde bu vergiden tenzilât yapma
ğı derpiş etmekte olduğunu, gerek encümen, ge
rek Hükümet lisanından dinledikten sonra tak
ririmi geri alıyorum. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı? Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 23 ncü mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müs
tesna olmak üzere bu kanun mucibince almacak 
vergilerle ceza zamları aşağıda yazılı müddet
lerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti: Koyun, kılkeçi, tif
tik, merinos, deve ve domuzlar için haziran; 

Sığır ve manda için eylül aylarının ilk haf-
tasıdrr. 

İkinci taksit müddeti: Mezkûr ayları takib 
eden aylarm birinci haftasıdır. 

Ancak memleketin iklim şartlarına göre ge
reken bölgelerde koyun, keçi ve tiftik için tak-

-1938 C : 1 
| sit zamanlarının temmuz ve ağustos aylarının 

ilk haftaları olarak tesbitine Maliye vekilliği 
salahiyetlidir. 

Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödeme
yenler hakkında Tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 26 nci mad
desinin son fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Nüfusu iki bin ve daha aşağı yerlerde, 9 ncu 
madde mucibince kayid defterine dahil edilme
miş olan hayvanlar hakkındaki malûmatmı bil
dirmeyen köy muhtar ve ihtiyar meclisleri aza-
sile belediyece kayid muamelesini yapmakla tav
zif edilmiş olanlara, köy veya mahallerinde ya
pılan yoklama üzerine kaçak hayvan bulunduğu 
takdirde ikramiye verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

I MADDE 7 — Mezkûr kanunun 31 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Verginin taallûk ettiği malî yılın hululün
den itibaren bir malî yıl içinde tarhedilmeyen 
ve tarhedilibde katileştiği malî yılı takib eden 
beş malî yıl içinde tahsil olunmayan vergiler 

I müruru zamana uğrar. 
! BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 1454 numaralı kanunun 13 n-
cü maddesi mucibince hayvanlar vergisinden 
ayrılmakta olan ve 2459 numaralı kanunun 6 
nci maddesine tevfikan tayyare resmi olarak 
Hazinece cibayetine devam olunan hisseler 1938 
malî yılı bidayetinden itibaren bu vergi tahsila
tından tefrik edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı ver
gileri bu kanun hükümleri dairesinde tarholu-
nur. f̂f 

1937 ve daha evvelki malî yıllar vergileri
nin gerek itiraz, temyiz ve ikramiye işlerine ge
rek mükellefiyet, vergi nisbeti ve müruru zama
na müteallik muameleleri taallûk ettiği zaman
larda meri bulunan kanun hükümleri dairesin
de intaç olunur. 

HÜSNÜ KITABÇI (Muğla) —Müsaade 
ederseniz buradan arzedeyim? 

Deniyor ki, 1938 malî yılı vergileri bu kanun 
hükmüne göre almacaktır. Kanun zaten neşri 

| tarihinden muteber olacağma ve tatbikata da 
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nisandan itibaren başlanacağına ve hatta malî 
yıl haziranda gireceğine nazaran tabiatile bu 
kanun tatbik edilecektir. (Doğru sesleri). 

ikinci fıkraya gelince; orada deniyor ki, 
1937 ve daha evvelki malî yıllar vergilerinin ge
rek itiraz, temyiz ve ikramiye işlerine taallûk 
ettiği zaman kanunlarmm hükümleri tatbik olu
nur. Esasen bu hükümlerden hiç bir şey değiş
memiştir. Bu itibarla böyle muğlâk yapmaktan
sa, 1937 ve daha evvelki malî yıllar vergilerine 
aid muamelât o vakitki kanunlara uyar demek 
daha doğrudur, ayrı ayrı tasrih etmek lüzum
suzdur ve tasrih etmek belki yanlışlığı doğurur. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu madde hep kaldırılırsa vaziyet şu o-
lur. Kanun neşrinden muteber olduğuna göre hiç 
şüphe yok ki önümüzdeki malî sene içinde ta
hakkuk edecek vergiler bu kanuna göre tahsil 
edilecektir. Fakat eski senelerden bakaya ola
rak kalan yahud yoklamada kaçak olarak çıka
cak olan vergileri eski kanuna tâbi tutmak mec
buriyetindeyiz. Bu kanun onları da dairei şü
mulüne alırsa o vergiler hakkmda da bu tenzi
lâtlı sistem tatbik edilecek ve onların müruru 
zaman müddeti de bu kanuna göre hesab edile
cektir. Muvakkat madde ile buna meydan ver
memek için gayet tabiî bir hâdiseyi ifade etmiş 
oluyoruz. Hakikaten doğrudur. Aşağıdaki mad
deden anlaşılıyor ki, bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. Fakat eski vergiler hakkında eski 
kanunların şu veya bu hükümleri tatbik edile
cektir ki bu muvakkat madde ile bunu anlatı
yoruz. 

HÜSNÜ KITABÇI (Muğla) — Yerimden 
söylemiş olmaklığnn sözlerimin iyi anlaşılma-
masma sebeb oldu. Onun içindir ki Raif Kara
deniz arkadaşım cevab veriyor. Diyor ki; bu 
maddeyi büsbütün kaldırırsak şu mahzur tevel-
lüd eder. Ben madde büsbütün kaldırılsın de
medim. Birinci fıkrası zaiddir, dedim. Kendileri 
de, evet zaiddir, diyorlar, Şu halde onun neticei 
tabiiyesi onun ilgasıdır. 

ikinci fıkrayı yazabilmek için mutlaka bi
rinci fıkranm yazılması lâzım değildir. Yalnız, 
ben diyorum ki ikinci fıkra dursun, fakat tas-
hihen yazılsın. Orada diyorsunuz ki «1937 ve 
daha evvelki malî yıllar vergilerinin gerek iti
raz, temyiz ve ikramiye işlerine gerek mükelle
fiyet, vergi nisbeti ve müruru zamana müteallik 
muameleleri taallûk ettiği zamanlarda meri bu
lunan kanun hükümleri dairesinde intaç olu
nur» Ben de bunu tabiî görüyorum. Bu fıkra 
konsun, amma, zaidleri de var, onlar tashih 
edilsin. Orada diyorsunuz ki ... «itiraz ve tem
yiz» Bu kanunda itiraz ve temyiz hükümlerini 
değiştiren bir kayid varmıdır ki bunu ilâve edi

yorsunuz? Diğerlerini yazmaktansa bunu yâ* 
palmı. 

Siz 2898 numaralı kanunu tedkik buyurur
sanız görürsünüz ki orada 1935 ve ondan evvel
ki senelere aid muameleleri o vakitki kanunlar 
hükmüne tâbi tutan bir maddei mahsusa vardır. 
Binaenaleyh bunu da ifade edebilmek için, 
«1937 ve daha evvelki malî yular vergilerine aid 
muameleler, taallûk ettiği zamanlarda meri bu
lunan kanun dairesinde intaç olunur.» Dediniz 
mi mesele kalmaz. O vakitki muameleler o sene
lerdeki cari olan hükümlere göre yürür, gider. 
Böyle tek tük ikramiye faslı uygundur, temyiz 
faslının tasrihi caizdir diye söylemeğe hacet 
yoktur. Bu kanunun tadil ettiği 2897 numaralı 
kanundaki hüküm de aynidir. Onun için ben 
diyorum ki bunu arzettiğim şekilde yazarsak 
hatadan kurtulmuş oluruz. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Biz maddeyi yazdık. Gaye sadece işin, 
maksadm ifade edilmesindedir. Böyle bir mak-
sad arkadaşımızın dediği gibi de ifade edilir, 
bizim yazdığımız gibi de ifade edilir. Bu bir 
ifade tarzından ibarettir. Ancak bizim bu yazış 
şeklimizin faydası şudur ki, daha vazihtir, daha 
açıktır, daha geniştir. Şu kelime böyle olsun, bu 
böyle yazılsın hüküm değişikliği olmadıkça iti
raz etmiyoruz. Amma bu şekil daha vazihtir. 

BAŞKAN — Tadil takriri vermediklerine 
göre maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler .., Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Adliye ve Dahiliye vekilleri me
murdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

Rey vermeyen varmı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Hayvanlar vergisi kanununun bazı hüküm

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanuna (268) zat kabul 
etmek suretile rey vermiştir. Muamele tamam
dır, binaenaleyh kanun (268) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede başka madde kalmamıştır. 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere iç

timaa nihayet veriyorm. 
Kapanma saati : 16,22 
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Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aaa adedi ? 399 

Reye iştirak edenler • 268 
Kabul edenler : 268 

Reddedenle!** . O 
Müstenidin ar : o 

Reye iştirak etmeyenler : 127 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Anean 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
Çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice Özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 

[ Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 
liyas Sami Muş 

Çorum. 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansıı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye Öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
F&zd Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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İçel 

Emin Inankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim üemiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Ktr§ehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Diblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
öıner Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani A keken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 

Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çorak 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sircl 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırrı D ay 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Demirci (İzinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Emir 
örge Evren 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik 0uran (İzinli) 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 

Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Denizli 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbakır 
Tevt'ik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Şamili İlter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Gl. Zeki Soydemir 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen (İzinli) 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

içel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu (İzinli) 
Hamdi Ongun 
(İzinli) 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 

Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif İlden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Nah id Kerven 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 
(İzinli) 

Kocaeli 
OY. Gl. Ali said Akbay-
•tuğan (İzinli) 

Konya 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kânın Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Muhlis Erkmcn 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Jsmet İnönü 

Manisa 
Dr. SaimUzel (İ. A.) 
Turgud Türkoğlu 

M araş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
(İzinli) 
Naki Yücekök 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Merıgi 
(İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(İzinli) 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
^enk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Seniha Hızal 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
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Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
(îzinli) 

î : 39 
Van 

Hakkı Ungan 
Münib Boya 

23-3-1938 C : 1 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
(İzinli) 
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S. Sayısı :103e ek 
Demiryolları ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mu
kavelenameye istinaden teşekkül eden heyetle beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz olunacak kararların 
meriyet sureti hakkında kanun lâyihası ve Teşkilâtı esasiye 

encümeni mazbtası (I/947) 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye E. 

Esas No. 1/947 
Karar No. 4 

19-111-1938 

Yüksek Reisliğe 

Demiryollarile eşya nakliyatına müteallik 
beynelmilel mukavelenameye istinaden teşek
kül eden heyetle Beynelmilel nakliyat komitesi 
tarafından ittihaz olunacak kararların meriyet 
sureti hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 7 - VIII - 1938 tarihli 
kararile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyi
hası Nafıa encümeninin 8 - III - 1938 tarihli 
mazbatasına istinaden Umumî < heyette müzake
resi esnasında Manisa mebusu Refik ince tara
fından verilen bir takrirle, lâyihanın bir kere 
de Teşkilâtı esasiye encümenince tetkiki tasvib 
buyurularak lâyiha encümenimize tevdi kılın
mış ve Nafıa vekâleti namına gelen Devlet de
miryolları Umum müdürlüğü ticaret ve hasılat 
dairesi reisi Nakinin huzurile keyfiyet tetkik ve 
icabı düşünülmüştür. 

Umumî heyetin 11 - III - 1938 tarihli içtima-
mda Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desi hükmüne göre beynelmilel mukavele akdi 
Yüksek Meclisin bizzat yapacağı hususattan bu
lunması itibarile lâyihai kanuniyede mütemmim 
hükümlerin kabul ve tasdiki salâhiyetinin Nafıa 
vekiline verilmesi ana kanunun olbaptaki sara-
hatile gayrikabili telif bulunuşu münakaşa edil
miş ise de cereyanı müzakereye ve bilhassa Na
fıa encümeninin mazbata muharririnin huzuru 

heyette vaki izahatına ve vekâlet mümessilinin 
encümendeki beyanatına göre teklif edilen mad-
dei kanuniye ile vazedilecek her hangi yeni bir 
hükmün kabul ve tasdiki istenmediği ve yalnız 
esas mukavelenamenin 60 ncı maddesi mucibince 

teşekkül etmiş bulunan heyetle Beynelmilel nakli
yat komitesi tarafından işbu mukavelenin hü
kümlerinin tatbikini teshil için verilecek ka
rarların Nafıa vekilinin tasdikile meriyete ko
nulmasından ibaret bulunmakla maddenin en-
eümenimizce tesbit olunan şeklinin kabulü mak
sadı temin etmiş olmakla beraber ana kanunu
muza da mugayir bulunmamıştır. 

Encümenimizce tanzim kılınan işbu mazbata 
ve merbutu lâyiha Umumî heyette müzakere edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Teşkilâtı Esa. En. Reisi Na. M. M. 
Manisa Manisa 

K. örer K. Oret 
Kâtib 
Tokad istanbul Konya 

B. Erişken Dr. B. Saydam Gl. Âli F. Gebesoy 
Kütahya k Kırklareli Aydın 

Muhlis Erkmen Dr. Fuad JJmay Tahsin San 
Seyhan 

Ali Münif Yeğena 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Demiryolları ile eşya nakliyatına aid 
beynelmilel mukavelenin tatbikatı için 
ittihaz olunacak kararların sureti me

riyeti hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2641 numaralı kanun ile Tür-

kiyede meriyeti kabul edilmiş olan demiryol
ları ile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel 
mukavelenin 60 ncı maddesine tevfikan teşek
kül eden heyetle beynelmilel nakliyat komitesi 
tarafından işbu mukavele hükümlerinin tatbi
katını teshil için itithaz olunacak kararların 

Nafıa vekilinin tasdiki ile meriyete konulma
sına salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

>m<i 
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S. Sayısı: 118 
Hayvanlar vergisi hakkındaki 2897 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin dağiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe, Maliye ve Ziraat 

encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (I/965) 

T.C. 
Başvekâlet li - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/889 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2897 sayılı hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 

hükümler ilâvesine dair olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11-111-1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Vergi sistemimiz üzerinde günün icab ve ihtiyaçlarına göre yapılması lüzumlu görülen tadilât 
ve İslahatı bütçe muvazenesini bozmayacak tarzda tahakkuk ettirmeği hedef ittihaz etmiş olan Hü
kmet, bu yoldaki mesaisine fasıla vermeden devam etmekte ve umumî refah seviyesinin yükselerek 
Devlet varidatı üzerinde ümidbahş tesirleri görüldükçe, vergilerimizde, bilhassa müstahsil sınıfı ko
ruyacak ve milli istihsali teşvik ve himaye edecekislah ve tahfifleri kuvveden file çıkarmağa çalış
maktadır. 

Bu cümleden olarak, bu sene de hayvanlar vergisi üzerinde yeniden ve esaslı bir tahfife gidilmek
tedir. Bu maksadı teminen takdim olunan lâyiha ile başlıca iki gayeyi tahakkuk ettirmek yolunda 
çok mühim bir adım atılmış bulunmaktadır. 

Bunlardan biri, Yüksek Reisi Cumhur Atatürkün işaret buyurdukları gibi her çiftçi ailesini bir 
çift hayvanına sahib kılmak ve beygirle ziraat usulünü yerleştirmek üzere beygirlerin ve ziraî istih
sale büyük mikyasta yardımı olduğu kabili inkâr bulunmayan katır ve eşeklerin hayvanlar vergi
sinden tamamen istisnasıdır. Bu suretle münhasıran çift ve nakliye vasıtası olarak kullanılan bu 
hayvanların sahihlerinden, hayvan başına at ve katırlarda altmış ve eşeklerde yirmi beş kuruş ola
rak alınmakta olan verginin ilgasile millî istihsal vasıtalarından en ehemmiyetlisini teşkil eden 
çiftçiyi serbest çalışma yolunda himaye gayesini tahakkuk ettirmiş oluyoruz. 

ikincisi de ziraî istihsalin mühim bir şubesi olan hayvan yetiştiriciliği teşvik ve hayat ucuzlu
ğunu temin emrinde tiftik keçilerinden alınan vergiden beş ve koyunlardan alınan vergiden on ku
ruş indirilmiş olmasıdır. Bu suretle sürüme yardım edilmekte ve hayvan yetiştiriciliğin müstahsili 
memnun edecek bir ziraat şubesi haline konulmasına çalışılmış bulunmaktadır. 

Bu ilga ve tahfiflerin Devlet bütçesine tesiri, aşağıda görüleceği. üzere, 1937 senesi hayvan ka-
yıd ve yoklama neticelerine göre, 2 612 086 liraya baliğ olmaktadır. 

t 



1937 kayid ve yok- ilga ve tahfiften 
lamasına göre hay- Hayvan başına mütehassü vari-

Hayvanın cinsi van adedi alınan vergi Yapılan tenzilat dat noksanı Tenzil nisbeti 

At 
Katır 
Eşek 
T. Keçi 
Koyun 

727 213 
66 392 

1 238 238 
3 668 926 
16 429 192 

60 
60 
25 
30 
40 

436 327 
39 835 
309 559 
183 446 

1 642 919 

% 100 
% 100 
% 100 
% 16,7 
% 25 

Muaf 

5 
10 

2 612 086 
Takdim olunan lâyihanın maddeleri hakkında aşağıda izahat verilmiştir: 
Birinci madde: Lâyihanın birinci maddesile 2897 numaralı kanunun birinci maddesi değiştiril

mektedir. Mezkûr madde vergiye tâbi hayvanları saymakta olub at, katır ve eşekler vergi mcvzıum-
dan hariç bırakıldığından madde ana göre tadil edilmişitir. 

İkinci madde : 2897 numaralı kanunun ikinci maddesinin b, c ve e fıkralarında at, katır ve eşek
lere bazı hallerde verilmiş olan vergi muafiyetlerine dair olan hükümler, bu fıkralardan çıkarılmak
ta ve vilâyet ve belediyelere aid hayvanlara da, Devlete aid olanlar gibi muafiyet verilmektedir. 

Üçüncü madde : 2897 numaralı kanunun hayvan basma alınan vergi mikdarlarına müteallik 18 
nci maddesi, yapılan tadile göre, bu madde ile değiştirilmektedir. 

Dördüncü madde: 2897 numaralı kanunun 26 nci maddesi mucibince yoklamalarada fevkalâde 
gayreti görülenlere verilmesi derpiş edilmiş olan munzam ikramiyelerin, Maliye vekâletinin tensibile 
verilmesini temin etmek ve nüfusu iki binden aşağı olan yerlerde belediye teşkilâtı olduğu ve bunlar dn 
kaçak hayvanlar hakkındaki malûmatlarını bildirmedikleri takdirde kendilerine ikramiye verilme
mesini hükme bağlamak maksadile mezkûr 26 nci maddenin tadiline taallûk eylemektedir. 

Beşinci madde : 2897 numaralı kanunda tahakkuk ve tahsil mürura zamanlarının, diğer vergi ka
nunlarındaki esaslarla hemahenk kılınması maksadile mezkûr kanunun 31 nci maddesinde ufak bir 
tadil yapılmaktadır. 

Altıncı madde : Hayvanlar vergisi tahsilatından tefrik edilecek 2459 numaralı kanunun 6 nci mad
desi hükmünce tayyare resmi olarak irad kaydolunan hisselerin nisbeti, hayvan nevilerine göre de
ğişmekte olduğundan tatbikatta pek çok müşkülâtı mucib olan bu nisbetler 1937 muvazenei umumiye 
kanununun 25 nci maddesile tevhid ve % 3 olarak tayin edilmişti. Bu hüküm devamlı mahiyette bu
lunduğu cihetle her sene muvazenei umumiye kanunlarında tekrarına mahal kalmamak üzere aynen 
bu kanuna alınmış ve maddeye bakaya tahsilatından da ayni şekilde hisse tefrikini mümkün kılacak bir 
fıkra ilâve olunmuştur. 

Yedinci madde : At, katır ve eşekler vergidentamamen muaf tutulduğu cihetle 2897 numaralr 
kanunun 16 nci maddesinde binek hayvanlarına matuf olan hükmün lüzumu kalmadığından, mezkûr 
maddeden çıkarılması maksadile bu madde vücude getirilmiştir. 

Muvakkat madde : Lâyihanın 1938 malî yılı tarh zamanından sonra iktisabı kanuniyet etmesi 
halinde yapılan tenzilâtın 1938 malî yılı vergilerine şamil olduğunu ifade etmek ve yeni kanunun me
riyeti tarihinde henüz neticelenmemiş olan muamelelerin de ne suretle ikmal ve intaç olunacağını te
reddüde mahal bırakmıyacak şekilde göstermek üzere muvakkat madde yazılmıştır. 

( S. Sayısı : 118 ) 
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Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, Maliye, ve Ziraat 
encümenlerinden mürek- 19 - IH - 1938 
heb Muhtelit encümen 

Esas No. 1/965 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

2897 sayılı hayvanlar vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair olarak hazırlanıl) 
Başvekâletin 11 mart 1938 tarih ve 6/889 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihasının Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit bir encümende müzake
resine Umumî heyetçe karar verildiğinden mez
kûr encümenlerden mürekkeb Muhtelit encümen^ 
de Maliye vekili Puad Ağralı hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Lâyiha; ziraî istihsalde mühim yardımı olan 
at, katır, ve eşeklerden alınmakta olan vergiyi 
tamaımen kaldırmakta ve ziraî istihsalin mühim 
bir şubesi olan hayvan yetiştiriciliği teşvik için 
de halen (40) kuruş olan koyun vergisini (30) 
a ve (30) kuruş olan tiftik vergisini de (25) 
kuruşa indirmektedir. 

Hükümetçe verilen izahata göre malî im
kânlar bulundukça vergi sistemimimizde icab 
ve ihtiyaçlara göre daima ıslâhat yapılmasü mu
karrer olub bu cümleden olarak bu sene de hay
vanlar vergisinden 2 612 086 liralık tenzilât ya
pılmasına imkân bulunmuş ve bu tenzilâtın hay
van yetiştiriciliğini teşvik ve bir az da hayatı 
ucuzlatmak maksadile at, katır, eşek, koyun ve 
tiftikten yapılması ve diğer sığır hayvanları 
vergisinde yapılacak ıslahatın da önümüzdeki 
senelere bırakılması düşünüldüğü anlaşılmış ol
makla lâyiha esas itibarile ve memnuniyetle ka
bul olunmuştur. 

Lâyiha üzerinde yapılan müzakereler şu ne
ticeyi vermiştir: At, katır ve eşeklere aid ver
gilerin bu sene tamamen kaldırılması yerinde 
görülmüştür. Ancak sığırlar meyanında bulu
nan çift öküzlerinin de bu sene vergiden istis
na edilmesi ve bu sene için Hazinece gösterilen 
mikdardan daha fazla tenzilât yapılmağa imkân 
yoksa bu istisnanın icab edeceği fedakârlığın 
koyun resminde 10 kuruştan daha az. tenzilât ya

pılmak suretile karşılanması öne sürülmüşse de 
tatbikatta muaf olacak çift öküzlerinin muaf ol
mayanlarından tefriki müşkülât arzedeceği ve bü
tün öküzlerin istisnasına gidildiği takdirde de 
koyundan yapılması mutasavver tenzilâtın az bir 
mikdara inhisar edeceği düşünülerek bu fikir ka
bul olunmamıştır. 

İkinci bir fikir olarak bu sene yapılacak ten
zilât yalnız koyun ve tiftik keçisine inhisar etti
rilmeyecek yapılması mümkün olan tenzilin bü
tün sığır hayvanatında yapılması ve böylece kü
çük hayvanlarla büyükler arasında müsavat gö
zetilmesi öne sürülmüşse de bu takdirde her iki 
kısımda yapılacak tenzilâtın az bir mikdara inhi
sar edeceği ve müessir bir tahfif teşkil etmeye
ceği düşünülerek bu yola da gidilmemiştir. 

Hayvan yetiştiriciliği teşvik bakımından ko- .• 
yun ve tiftik vergilerinden tenzilât yapmak ne 
kadar lüzumlu ve zarurî ise çiftçinin geçim ve 
istihsal vasıtası olan sığırlardan da tenzilât yap
mak o kadar lüzumlu ve zarurî bulunmaktadır. 
Bu iki nevi hayvanlar için ayni olan bu lüzum ve 
zaruretten başka her çiftçiyi ve doğrudan doğ
ruya istihsali alâkadar etmesi bakımından sığır 
vergisinin tahfifi lüzumu birinci safta yer tut
maktadır. * 

Encümen bu mülâhazalarla küçük hayvanlar 
için yapılması lüzumlu olan tenzilâtı önümüzde
ki senelere bırakarak bunların yerine bu sene sığır 
resminden indirilmesini muvafık görmüş ancak 
bu sene umumî muvazeneden yapılabilen malî 
fedakârlığın da hududunu tecavüz etmemek zaru-
retile yalnız koyun resminden indirilmesi teklif 
edilen 10 kuruş yerine sığır resminden 25 kuruş 
tenzilin mümkün olacağını görerek bu yolu kabul 
eylemiştir. 

Hükümetçe, sevkedilen lâyiha 2897 sayılı hay
vanlar vergisi kanununun bu indirmelere taal
lûk eden maddelerinde değişiklik yapmakta ve 
bunlardan başka bu verginin tatbikatında tesa-
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diif olunan lüzum ve ihtiyaçlar üzerine bu kanu
na bazı hükümler ilâve eylemektedir. Lâyihanın 
tenzilâta taallûk eden maddeleri encümence ka
bul edilen esas dairesinde değiştirildiği gibi Hü
kümetçe ilâvesi istenilen hükümlerin bazıların
da da değişiklik yapılmıştır. Bunlardan izaha 
muhtaç olanları arzediyoruz: 

Lâyihanın beşinci maddesi encümence tertib 
olunmuştur. Bunun sebebi at, katır ve eşekler 
vergiden istisna edildikleri için bunların vergisi
ne aid tediye zamanlarını gösteren kanunun 23 
ncü maddesindeki kayidlerin de kaldırılması icab 
eylemiş bulunmasından ibarettir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi kanunun 26 ncı 
maddesinin iki maksadla değiştirmektedir.' Bun
lardan birisi yoklamalarda fevkalâde gayretleri 
görülenlerin ikramiyelerine yapılacak zamların 
bundan sonra Maliye vekâletinin tensibile yapıl
ması, diğeri de nüfusu 2 000 ve daha aşağı yer
lerde kayid defterlerine dahil edilmemiş olan 
hayvanlar hakkındaki malûmatını bildirmeyen 
köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azalarile belediye
lerce bu muameleleri yapmakla tavzif edilmiş 
olanlara ikramiye verilmem esidir. 

Yoklamalarda kimlerin fevkalâde gayret gös
terdikleri mahallinde valilerce daha iyi takdir 
edileceği düşünülerek mevcud olan bu hükmün 
değiştirilmesine encümenim izce zaruret görülmi-
yerek eski hükmün muhafazasına karar veril
miştir. İkinci tadile gelince: Belediye teşkilâtı 
olan bazı yerlerdeki nüfus adedi bir köy nüfu
sundan da az bulunabileceği cihetle bu hükmün 
köy olsun, belediye olsun, 2 000 veya daha az 
nüfuslu yerler kaydile tahdidi münasib görüle
rek aynen kabul edilmiş ve bu maksad kanunun 
2 6 ncı maddesinin yalnız son fıkrası değiştiril
mek suretile temin edilmiştir. 

Sayım vergisinin müruru zamana aid 31 nci 
maddesinde yapılan değişiklik madde metninde
ki (tahakkuk ettirilmeyen) tabiri yerine (tarhedil-
meyen) tabiri konulmuş olmasında ibarettir. Em
sali vergi kanunlarında verginin tarhedilmiş ol
ması müruru zamanı kesmekte ve tahakkuk ise 
tarhtan sonra mükelleflerin itiraz ve temyiz hak
ları için muayyen olan müddetlerin geçerek ver
ginin katileşmesi demek olub bu takdirde mükel
lefi itiraz veya temyiz hakkını kullanarak daima 
müruru zamanı vücude getirebileceği ve bundan 
Hazinenin mutazarrır olacağı tabiî görülmekle 

yapılan bu değişiklik yerinde bulunarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 8 nci maddesi 1937 muvazene! 
umumiye kanununun 25 nci maddesindeki bir 
hükmü daimî hükümler meyanına konmasını te
min maksadile yazıldığı anlaşılmaktadır. 1454 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesi mucibince idarei 
hususiye hissesi olarak hayvan vergisinden alın
makta olan hissenin 2459 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesile tayyare resmi olarak Hazinece tahsi
line cevaz verilmiş ve bu suretle bu hisse Hazine
nin umumî varidatı meyanına girmiştir. Halen 

vbu hissenin tahsisi varidat mahiyeti mevcud ol
mamasına ve hava kuvvetleri için icab eden mas
raflar umumî muvazenenin masraf tertiblerinden 
ödenmekte bulunmasına binaen hesabları karıştır
maktan başka bir neticesi olmayan böyle bir tef
rikin yapılmasına lüzum kalmadığından 1938 malî 
yılı bidayetinden itibaren hayvan vergisinden 
böyle bir tefrikin yapılmamasına karar verilmiş 
ve madde o şekilde encümenimizce yeniden yazıl
mıştır. 

Bu kanunun cari sene zarfında nasıl tatbik 
edileceğini gösteren lâyihadaki muvakkat madde
den esas verginin tarh ve tahakkuk usullerinde 
değişiklik yapılmadığına göre bu kayidler çıka
rılmak suretile mezkûr madde de kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikler dairesinde yeniden hazırla
nan kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek 
dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Muhtelit E. Reisi 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Gazi Anteb 

M. M. Kâtib 
Trabzon İstanbul 

R. Karadeniz F. Öymen 
Siird Ankara 

A. II. Ayerdem M. Mayakon II. Çırpan 
Balıkesir Edirne Bolu 

E. Adakan F. Kdltakkıran t. II. Vzmay 
Sivas Kırklareli Diyarbakır 

/ . Uğur Ş. Ödül Rüştü Bekit 
Malatya Diyarbakır Konya 
O. Taner Huriye Öniz II. Dikmen 
Balıkesir Bursa Sivas 

R. Selçuk Şekibe Remzi Çincr 
Kastamonu Kırklareli Yozgad 

T. Coşkan Z. Akın Emin-Dr aman 
Van Manisa Manisa 

İbrahim Arvas K. Akaken Yaşar Özey 
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Manisa 

T. Türkoğlu 
Trabzon 

Sırrı Day 
Bolu 

Şükrü Gülez 

izmir 
Kâmil Dursun 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Malatya 
M. Nedim Zabci 

Manisa 
T ahir Hitit 

Yozgad 
Ömer Evci 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Konya 
G. Tekin 
Sivas 

B. Basara 
Sayhan 

D. Arıkoğlu 

Yozgad 
S. îçöz 

Kayseri 
F. Baysal 

Sayhan 
N. Eldeniz 

Mardin 
B. Erten 

Seyhan 
Tevfik Tarman 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

2897 numaralı ve 20 - I - 1936 tarihli hayvanlar 
vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2897 numaralı ve 20 - I -1936 
tarihli kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde bulu
nan koyun, kılkeçi, tiftik keçi, sığır, inek, man
da, deve ve domuzların sahihleri bu kanun mu
cibince vergiye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yü kayid müddeti
nin girmesile ertesi malî yıl için başlar. 

Malî yıl girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiyeye idhal edilen hayvanlardan o yıl 
için vergi almmaz. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci maddesi
nin b, c, e fıkraları aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Değişen b fıkrası : 
b) Bu kanun mucibince hayvanların kaydine 

başlandığı tarihte henüz iki yaşını bitirmemiş 
sığır, inekj manda ve develer. 

Değişen c fıkrası : 
Hükümetçe tayin olunacak şartlar dairesinde 

memleket iç ve dışrndan tedarik edilib damızlık 
oldukları resmî vesikalarla teyid olunan boğa, 
teke ve koçlar. 

Değişen e fıkrası : 
Devlet, vilâyet ve belediyelere aid hayvanlar. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 16 nci madde
sinin « binek hayvanı sahihleri de hayvanları
nın yoklama muamelesini havi kayid ilmüha
berlerini beraberlerinde bulundurmakla mükel
leftirler» diye yazılı sekizinci fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MUHTELİT ENCÜMENİN DEĞIŞTİRlŞl 

Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm

ler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 20 - I - 1936 tarih ve 2897 sa
ydı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde bulunan 
koyun, kılkeçi, tiftik keçi, sığır, manda, deve 

ve domuzların sahihleri bu kanun mucibince ver
giye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayid müddeti
nin girmesile ertesi malî yıl için başlar. 

Malî yıl girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiyeye idhal edilen hayvanlardan o yıl 
için vergi almmaz. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desinin (B), (C) ve (E) fıkraları aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Değişen (b) fıkrası, 
Bu kanun mucibince hayvanların kaydine 

başlandığı tarihte henüz iki yaşmı bitirmemiş 
sığır, manda ve develer, 

Değişen (c) fıkrası : 
Hükümetçe tayin olunacak şartlar dairesinde 

memleket iç ve dışından tedarik edilib damızlık 
oldukları resmî vesikalarla teyid olunan boğa, 
teke ve koçlar. 

Değişen (e) fıkrası : 
Devlet, vilâyet ve belediyelere aid hayvanlar. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 16 nci mad
desinin «Binek hayvanı sahihleri de hayvanla
rının yoklama muamelesini havi kayid ilmüha
berlerini beraberlerinde bulundurmakla mükel
leftir» diye yazılı 8 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
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MADDE 3 — Ayni kanunun 18 nci maddesi 

aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 
Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında ya

zılı mikdarlarda almır: 
Nevi Kr. 

Merinos koyunu 
Tiftik geçi 
Koyun 
Kılkeçi 
Sığır, inek 
Manda 
Deve, domuz 

20 
25 
30 
40 
60 
75 

100 

Merinos koyunu 
Tiftikkeçi 
Koyun ve kılkeçi 
Sığır 
Manda 
Deve, domuz 

MADDE 5 - - Me 

MADDE 4 — Ayni kanunun 26 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur : 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azasına ve 
belediyece kayid muamelesini yapmakla tavzif 
edilenlere köy veya mahallelerin kayid defter
lerine kayidli hayvanlara göre tahakkuk eden 
vergi mikdarmın yüzde ikisi nisbetinde ve yok
lama işlerinde çalıştırılan memurlara (Jandar
ma zabit ve küçük zabitleri dahil) da ücretleri
nin veya emsali hâsılı ile birlikte maaşlarının 
birer ve jandarma efradına da üçer aylığı nis
betinde ikramiye verilir. 

Yoklamada fevkalâde gayretleri görüldüğü va
lilerce tasdik olunanların ikramiyelerine, mey
dana çıkardıkları kayid harici hayvanların ta
hakkuk eden vergilerinin yüzde onuna kadar, 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 18 nci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi, hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı mikdarda alınır: 

Nevi Kuruş 

20 
25 
40 
35 
75 

100 

desi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 
16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müstes

na olmak üzere bu kanım mucibince almacak 
vergilerle ceza zamları aşağıda yazılı müddet
lerde ve iki Müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti : Koyun, kılkeçi, tif
tik, merinos, deve ve domuzlar için haziran; 

Sığır ve manda için eylül; aylarının ilk haf-
tasıdır. 

ikinci taksit müddeti : Mezkûr ayları takib 
eden ayların birinci haftasıdır. 

Ancak memleketin iklim şartlarına göre ge
reken bölgelerde koyun, keçi ve tiftik için tak
sit zamlarının temmuz ve ağustos aylarmın ilk 
haftaları olarak tesbitine Maliye vekilliği sala
hiyetlidir. 

Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödeme
yenler hakkında tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 6 - Mezkûr kanunun 26 nci mad
desinin son fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Nüfusu iki bin ve daha aşağı yerlerde, 9 ncu 
madde mucibince kayid defterine dahil edilme
miş olan hayvanlar hakkındaki malûmatmı bil
dirmeyen köy muhtar ve ihtiyar meclisleri aza-
sil'e belediyece kayid muamelesini yapmakla tav
zif edilmiş olanlara, köy veya mahallerinde yapı
lan yoklama üzerine kaçak hayvan bulunduğu 
takdirde ikramiye verilmez . 
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Maliye vekâletinin tensibile sanı yapılabilir. 
Ancak bu zamlar birinci fıkraya göre alacakları 
mikdarrn bir katını geçemez. 

Nüfusu iki bin ve daha aşağı yerlerde, 9 ncu 
madde mucibince kayid defterine dahil edilme
miş olan hayvanlar hakkındaki malûmatını bil
dirmeyen köy muhtar ve ihtiyar meclisleri asa-
sile belediyece kayid muamelesini yapmakla tav
zif edilmiş olanlara, köy veya mahallelerinde ya
pılan yoklama üzerine kaçak hayvan bulundu
ğu takdirde ikramiye verilmez. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 31 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Verginin taallûk ettiği malî yılın hululünden 
itibaren bir malî yıl içinde tarhedilmeyen ve tar-
hedilib de katileştiği malî yılı takib eden beş ma
lî yıl içinde tahsil olunmayan vergiler müruru 
zamana uğrar. 

MADDE 6 — 1454 numaralı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince hayvanlar vergisi tahsilatın
dan idarei hususiye hissesi adile ayrılmakta 

olan hisseler birleştirilmiş ve % 3 olarak tayin 
olunmuştur. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
eski seneler bakayasından yapılacak tahsilattan 
ayrılacak idarei hususiye hisseleri de yukariki 
nisbet dairesinde ayrılır. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı 
vergileri bu kanun hükümleri dairesinde tarlıo-
lunur. 

1937 ve daha evvelki malî yıllar vergilerinin 
itiraz, temyiz ve ikramiye işlerine gerek mükel
lefiyet, vergi nisbeti müruru zamana mıiı>ea ilik 
muameleleri, taallûk ettiği zamanlarda me
rî bulunan kanun hükümleri dairesinde intaç 
olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Adliye ve Dahiliye vekilleri me-

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 31 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Verginin taallûk ettiği malî yılm hululünden 
itibaren bir malî yıl içinde tarhedilmeyen ve 
tarhedilibde katileştiği malî yılı takib eden beş 
malî yıl içinde tahsil olunmayan vergiler mü
ruru zamana uğrar. 

MADDE 8 — 1454 numaralı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince hayvanlar vergisinden ayrıl
makta olan ve 2459 numaralı kanunun 6 nci 
maddesine tevfikan tayyare resmi olarak Hazi
nece cibayetine devam olunan hisseler 1938 malî 
yılı bidayetinden itibaren bu vergi tahsilatından 
tefrik edilmez. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı ver
gileri bu kanun hükümleri dairesinde tarholu-
nur. 

1937 ve daha evvelki malî yıllar vergilerinin 
gerek itiraz, temyiz ve ikramiye işlerine gerek 
mükellefiyet, vergi nisbeti ve müruru zamana 
müteallik muameleleri taallûk ettiği zamanlarda 
meri bulunan kanun hükümleri dairesinde intaç 
olunur. 

MADDE 9 — Aynen. 

MADDE 10 — Aynen. 
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