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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Büyük Mil
let Meclisinin 1931 senesi üç aylık hesabatı hakkındaki 
mazbata ile arazi vergisi kanununun ikinci müzakeresi 
icra ve kabul edildi. Müteakiben muamele vergisi ka
nun lâyihası müzakere olunup muhtelit encümende tet

kiki takarrür ettikten sonra pazartesi günü toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

A. Kâzını Avni Ziya Gevher 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünün 1931 senesi temmuz ayı muvakkat büt
çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
2 — Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliğine bir 

zatın intihabı hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve 
Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Müşterek Encü
mene) 

Mazbatalar 
3 — Davar ve ehli hayvanlar vergisi hakkında 1/59 

numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ü-
mum Müdürlüğünün 1931 senesi temmuz ayı muvakkat 
bütçesi hakkında 1/131 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun muvakkat maddesinin D ve C fıkralarının tefsiri 
hakkında 3/3 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

fliİKİİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,30 

Kvis — Refet B. 

Kât ip ler : Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

3 — TAHLİFLER 

1 — Âzayi Kiramdan iki zatın tahlifi 

Reis — Yemin etmemiş a rkadaş la r buyursunlar 
[Hakk ı Memet B. (Kü tahya ) nın tahlifi icra 

kılındı. ( Alkışlar ) J . 
[Rasim B. (Kütaahya) nın tahlifi icra edildi. 

( Sürekli alkışlar ) 1. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

/ — Veraset ve intikal vergisi kanununun tadi
line dair 1/32 numaralı kanun lâyihttsı ve Adliye, 
Maaliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Reis — Bu k a n u n u n Encümene giden bazı mad
deleri vardı , gelmiştir, okuyacağız. 

YÜKSEK R E İ S L İ Ğ E 
Umumî Heyet tek i müzakeresi esnasında tek

ra r t e tk ik edilmek üzere encümenimize iadesini arz 
ve rica eylediğimiz veraset ve intikal vergisi ka
n u n u n u n 16 inci muaddel maddesi t e tk ik olundu. 

Maddenin Maliye Encümeninin teklifi veçhile 
kabulü muvafık görülerek Umumî Heyetin tasvi-

bine arzolunur. 
Reis 

(rümüşane 
Hasan Fehmi 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kırklareli 
Şevket 

Yozgat 
S. Sırrı 
Konya 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Reis V. M. M. 
tstanbul Konya 
Ali Rana K. Zaim 

İsparta 
Mükerrem 
Niğde 
Faik 

Erzurum 
Aziz 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Sivas 
Rasim 

Bursa 
Dr. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 
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MUADDEL MADDE 16 — Veraset tarikile va

ki intifalardan maada tescile tabi intikal eden 
diğer hukuk ve menafi kıymetlerinin tayininde 
teessüsleri sırasında tapu sicilinde kayitli bedel
ler, şayet bedel tayin edilmemiş ise on birinci 
muaddel madde mucibince ehli vukufa takdir et
tirilen kıymetler esas tutulur. 

Maden işletme imtiyazlarına ait hukuk ve me
nafim ve çıkarılmış olan madenî cevherlerin- kıy 
metleri 15 inci maddede yazılı heyete biri alâka
dar ve birisi İktisat Vekâletince intihap olunacak 
iki mütehassıs zatin iltihakile teşekkül edecek 
heyet tarafından takdir olunur. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Beyin veraset ve 

intikal vergisi kanununa bir madde ilâvesine dair 
oluy Heyeti Umumiyece nazarı dikkate alman 
ve bu itibarla encümenimize havale vuyrulan tak
riri tetkik olundu. 

Teklif olunan madde bankalara tevdi edilen 
para ve kıymetli evrak ile bankalardan kiralanan 
kasaların müdürleri ile kiracıları tarafından üç se
ne nihayetinde müracaat edilmediği takdirde ban
kaların o yerin en büyük maliye memuruna bir 
beyanname ile tevdiat ve kiralanan kasalar hak
kında malûmat vermesi mecburiyetine dairdir. 

Encümenimiz muhtelif ihtimalleri nazara ala
rak mevzuu, buna ait hükümler veraset ve intikal 
kanununda bir madde ile ifade edilmiyecek kadar 
geniş ve ehemmiyetli bulunmuş ve bundan başka 
bu hükümleri veraset ve intikal kanununun çerçe
vesine ithal edilebilecek mahiyette görmemiştir. 

Diğer taraftan hükümetçe de bu hususa dair 
müstakil bir kanun lâyihası ihzarı için tetkikatta 
bulunduğu müzakerede Hazır bulunan Maliye Ve
kili Bey tarafından ifade edilmiş olduğundan bu 
lâyiha yüksek Meclise takdim edildiği zaman na
zarı dikkate alınmak üzere salifüzzikir takririn 
Adliye ve İktisat Encümenlerine havale buyrul-
masmı Umumî Heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat 

Hasan Fehmi Ali Hana K. Zaim S. Tevfik. 
Bursa Elâziz Erzurum İsparta 

Dr. Galip H. Tahsin Aziz Mükerrem 
Kırklareli Kayseri Konya Niğde 

Şevket A. Hümi Kâzım Hüsnü Faik 
Sivas Yozgat 
Basım S. Sırrı 

( Doğru sesleri ) 
Reis — Mazbatayı reye arzediyorum, Kabul 

edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

BÎRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun ikinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince ver
giden istisna edilen, menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerle, umuma mahsus ibadethanelere ve 

meccani hastanelere, darülacze ve eytamhanelere 
vaki menkul intikaller dolayısile tarhedilip henüz 
tahsil edilmemiş olan vergiler terkin olunur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci muvakkat maddeyi encümen tayyetmiş-
tir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye Vekil
leri memurdur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Mükerrem B. (İsparta) — İkinci müzakereye 

geçelim. 
Reis — Miadı geldiği vakit ikinci müzakere

sini yaparız. 
Nizamname mucibince bunu reye koymağa lü

zum yoktur. 

2 — Maarif eminliklerinin lâğvi hakkında 1/86 
numaralı kanun layihası ve Maarif ve Bütçe Encü
menleri mazbataları fil 

Reis 
sidir. 

Efenbim bu kanunun ikinci müzakere-

Maarif eminliklerinin ilgası hakkında kanun 
MADDE 1 — Maarif teşkilâtına dair olan 22 

mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 20 inci 
maddesi mucibince teşkil edilmiş olan Maarif emni-
likleri lâğvolunmuştur. 

Reis — Tadilname yoktur. Birinci maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet memuralrı maaşatmm 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut cetvelin Maarif 
Vekâletine ait kısmından derece, adet ve maaşla
rı aşağıda yazılı memuriyetler tayyedilmiştir: 

Derece Memuriyetin nevi 

5 Birinci sınıf maarif emini 
6 İkinci sınıf maarif emini 
7 Maarif emini muavini 

11 Mümeyyiz 
14 kâtip 
17 » 

Adet Maaş 

6 80 
6 70 
1 55 

13 30 
29 20 
14 14 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

fi] — Birinci müzakeresi 14 ve 16 inci inikat 
zabıtlarındadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1931 tari

hinden muteberdir. 
İbrahim Alâettin B. (Sinop) — Efendim, bu 

madde hakkında bir tadil teklifim vardır. 
Süleyman S i m B. (Yozgat) — Tadil teklifinin 

evvelce verilip encümende müzakeresi lâzım gelir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Üçüncü maddenin aşağıda arzedilen şekilde 

tadilini Maarif Encümeni namına teklif ederim: 
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Sinop 
/ . Alâettin 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Bütçe Encümeni bu teklifi kabul ediyor. (Anla
şılmadı, izah edilsin sesleri). 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, lâyihada bu kanun bir tem
muz 1931 den itibaren muteberdir denilmiştir. 
Malûmu âlileri, biz müzakereyi epeyce teahhur 
ettirdik. Daha evvel bir temmuzdan itibaren 
meridir denildiği zaman Maarif eminlik-
leri teşkilâtına ait vezaif, evrak ve mu
amelâtın icap eden mevki ve makam
lara devri teslim muamelesinin Maarif Vekâ
letince 1 temmuza kadar ikmal edileceği tahmin 
ediliyordu. Halbuki kanunun intacı teahhur et
miştir binaenaleyh tarihi neşrinden itibaren me
ridir dersek bu muamelenin ikmali için bir hafta 
kadar zaman kazanılmış olur ki ; bunda zaruret 
vardır. Onun için Alâettin Beyin tarihi neşrinden 
itibaren meridir, teklifine iştirak ediyoruz. 

Reis — Maddeyi bu tadil ile reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 •— Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 numara
lı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

Reis — Bina iratları vergisi lâyihasına geçiyo
ruz efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bina iratları vergisi kanununun 3 üncü madde

sine bir fıkra ilâvesine dair olup Çorum Mebusu 
ismet Bey tarafından verilen ve Yüksek Meclisçe 
nazarı mütaleaya olınarak encümenimize havale 
buyrulan takrir Maliye Vekili Beyin huzurile tet
kik ve müzakere olundu. 

ilâvesi teklif olunan fıkra köylerde ve çiftlik
lerde bizzat reçperlik ve çiftçilik yapanların otur
dukları binaların mutlak muafiyetini ve şehir ve! 

kasabalardaki zürraın meskenlerine bitişik muaf 
kısımların iratlarının binanın umum iradından 
tenzil olunmasını istihdaf eylemektedir. 

Encümenimiz bunu münhasıran vasati Ana
dolu köylerini nazarı dikkate alarak yapılmşı bir 
teklif mahiyetinde görmüştür. 

Kanunun üçüncü maddesinin 6 inci fıkrası zür
raın ziraî istihsalatta kullandığı alât ve edevat de
polarını, zahire ambarlarını, samanlıklarını, araba
lıklarını, ağıllarını, ahırlarını, kümeslerini, kurut
ma mahallerini, furunlarını, işçi ve bekçi bina, ku
lübe ve barakalarını vergiden muaf tuttuğuna ve 
yine ayni maddenin 7 inci fıkrası sahiplerinin ika
metine mahsus olup senelik iradı 25 lira ve bundan 
aşağı olan binaları vergiden istisna ettiğine 
nazaran vasati Anadolu köylerinde vergiye tabi 
tutulabilecek binalar pek az kalmıştır. Sükkânı 
hemen kamilen rençper ve çiftçilerden ibaret olan 
bu köylere mutlak bir muafiyet temin etmek mak-
sadile garbi Anadoluda ve sahillerde, iç kasabalar
da bile daha mamur olan köy evlerini dahi vergi
den muaf tutmanın doğru ve adilâne olacağına ka
ni değiliz. 

Diğer taraftan böyle bir muafiyet (bizzat renç
perlik ve çiftçilik yapanlar) in takdir ve tesbiti 
hususunda mütemadi ihtilâflara sebep olacak ve 
bir kasabanın pek yakınında bulunan ve iştigalleri 
kasabanın ekser halkı ile ayni olan köy halkı ile 
kasaba halkı arasında bariz haksızlıklara meydan 
verecektir. 

Kasabada oturan ve belediye hududu dahilinde 
bulunmakla vergi ve rüsum itibarile bir çok tekâ
life tabi olan halkın yani başında hemen 
her türlü tekâliften azade bir köy halkı mevcut 
bulunacaktır. 

Bundan başka takririn birinci fıkrasındaki hü
kümleri ihtiva etmek üzere Aksaray Mebusu Sü
reyya Bey tarafından verilmiş olan takrir Yüksek 
Meclisçe reddedilmiş ve ikinci' fıkrasındaki hü
kümler ise zaten kanunun üçüncü maddesinin 
«7» inci fıkrası ile temin edilmiş olduğundan ihti-
lâfatı mucip olmamak üzere ismet Beyin takriri 
veçhile maddeye ayrıca bir fıkra ilâvesine lüzum 
görülmemiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolu-
nur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
(lümüşane İstanbul Konya Tokat 

Hasan Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya 
Bursa Elaziz Konya 

Dr. Galip H. Tahsin K. Hüsnü 
İsparta Kırklareli Kayseri 

Mükerrem Şevket A. Hilmi 
Niğde Sivas Yozgat Erzurum 
Faik Rasim S. Sırrı Aziz 

Besim Atalay B. (Afcsaray) ~- Orada bir keli
me hatası var. Vasatî Anadolu deniliyor. Vasatı 
demek bir azla bir çoğun ortasr demektir. Bunu 
hakikî olarak ifade etmek için Anadoluyu vusta 
demek lâzımdır halbuki bunun Türkçesi Orta A-
nadoludur. 
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İsmet B. (Çoniffi) — Efendim; bendeniz tak

riri yalnız Orta Anadoluyu nazarı dikkate alarak 
vermedim. Zürraın ikametgâhı dahilindeki zira-
ate mahsus bazı kısımların vergiden muafiyeti 
hakkında fıkra üzerine ftu muafiyetin tatbikmdan 
mütevellit müşkülâtı ve bir muhammin heyetinin 
senelerce bu işi takip için meşgul olacağını ve bin-
netice hazine için de faideli olmıyaeağmı nazarı 
dikkate alarak aslı kanundaki muafiyetin buraya 
yedinci fıkra olarak konulmasını teklif ettim. Or
ta Anadoludaki binalarla sahildeki binalar ara
sındaki fark; Orta Anadoluda tek katlı ve altlı 
üstlü evler olduğu gibi sahillerde de ekseriyya 
iki katlı olmasıdır. 

Bütçe Encümeni tarafından teklif edilen mua
fiyet şekli, vergiden muaf kısımla mesken kısmını 
tetkik için bir muhammin heyetinin senelerce meş
gul olmasını icap ettirir. Binaenaleyh bu muafi
yetin tatbikindan mütevellit müşkülâtı ve ayni 
zamanda yirmi beş liraya kadar olan iradın muaf 
olduğunu düşünerek rençber ve çiftçilerin müsak
kafat vergisinden muaf tutulmasını rica etmiştim. 

Meskenleri kasaba dahilinde olan çiftçileri 
mevzubahs ediyorlar. Kasaba dahilindeki çiftçi
lerin vaziyetleri diğerlerinden farklıdır. 

Kasabada bir muhammin heyetin vazife yap
ması kolaydır ve zaten kasabada bu muaf kısma 
bitişik olan binaların iradı gayri safilerini tefrik 
etmek kolay olmakla beraber bunda belki bir fay
da ve menfaat ta olabilir. Diğerlerinde bu fayda 
mevcut değildir. Bu yarım muafiyetin faydaaızlı-
ğı ve hazineye tahmil edeceği zararlara mebni, 
kasabalar haricindeki zürraın müsakkafat vergi
sinden tamamen muafiyeti esasını Heyeti Celileniz 
de kabul buyurmuştu. Nazarı dikkate alman tak
rirlere karşı encümenler noktai nazarlarında İs
rar edebilirler. Usulen hakları vardır. Fakat bu 
hak Heyeti Celilenizin salâhiyetini tahdit edemez. 
Büyük noksanlar ve kanunlar ahkâmı ile taaruz 
eden mahzurlu fikirleri havi teklif ve takrirlerin 
ademi kabullerinde İsrar edebilirler. Fakat ben 
burada ciddî bir vaziyet bulamadım. Yani serde-
dilen bu esbabı mucibenin varit olacağına kani de
ğilim. Belki bunun aksine otearak kanunun tat
bikinde daha fazla müşkülât çıkacak teahhurat 
vuku bulacaktır. Bana bunda hiç bir iyilik ola-
mıyaeak gibi geliyor, karar Heyeti Celilelerinin-
dir. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim; Hükümet 
çiftçiye karşı büyük fedakârlıklara katlanarak 
bütçede bir çok muafiyetlere girilmiştir. Fakat böy
le 25 liradan fazla irada mütahammil olan evlerin 
vergi ile mükellef olmasını bendeniz bir kaç nok
tadan düşündüm fakat anlıyamadım. Maksat 
Devlet hesabına vergi almaksa köylerde bir evin 
25 lira irat getirdiğini nasıl bulacaksınız? oralar
da herkes kendi evinde oturur. Bir defa bunun 
tayin ve takdiri gayet güçtür. îkincisi de; köy 
evlerimiz daima böyle köhne, ziya ve hava girmez 
bir halde mi kalsın? Biz isteriz ki; müstahsille

rimiz daima yükselsin ve köylerimiz istihsal haya
tında her vakit muvaffak olsunlar ve bu suretlle 

' daima eyi yerlerde, sıhhî binalarda ikamet edebil
sinler. Binaenaleyh Hükümetin çok müsamahakâ-

; rane hareketleri karşısında, bu maddenin yer tut-
' masına akıl erdiremedim. Bu madde, 25 liradan 
! fazla irat getiren haneleri vergiye tabi tutmakla, 
• zürraı fena ev yapmağa teşvik ediyor. Eyi ev ya-
' parsan vergi alacağım, fena ev yaparsan vergi al-
Imıyacağım diyor. Binaenaleyh İsmet Beyin tekli-
! fi çok yerindedir, kabulünü rica ederim. 
t Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan-
k m ) — Efendim, bu fıkra hakkında yine rakam 
ve tatbikat, noktai nazarından maruzatta bulunmak 
mecburiyetini hissettim. Bizaat rençberlik edip te 
içinde oturanları ve şehir hududu haricinde bulu
nanları tatbikatta nasıl anlıyacağız? Meselâ; Istan-
bulu nazan itîbare alırsak, orada belediye hududu 
Brenköyüne kadardır, evi belediye hududu hari
cinde olan bir kimse, evinin haricindeki bağ ve bos
tanı işletiyorum, bizzat rençberlik ediyorum diye
cek olursa - îsmet Beyefendiden soruyorum - bu
nun doğru olup olmadığını nasıl anlıyacağız. İs
tanbul ve Izmirin etrafı tamamen böyledir. Bu 
teklife nazaran, belediye hududu haricinde bulu
nan köyler tamamen kanunun mevzuuna giriyor. 
Burada biz esasen umumî bir muafiyet arzettik ve 
dedik ki ; (250) lira kıymetindeki evler muaftır. 
Bunlar köyde, şehirde, nerede olursa olsun . 
muhafız alayının öte tarafmda Balgat köyü 
vardır, Dikmenden daha yakındır. 

Dikmen daha uzaktır. Hatta çok uzaktır. Dik
mende oturan bir çiftçi, çiftçi olarak vergi vere
cektir. Fakat Balagtta oturan bir çiftçi bir şey ver-
miyecektir. Zannediyorum ki bu tatbikat ve ada
let noktai nazarından doğru bir şey değildir. Bunu 
biraz gayri mümkün görüyorum. 

Arkadaşlarım; varidat meselesine gelince: bu 
vergi yalnız bizim değildir, bütün maarif hisseleri 
bunun içindedir. Bunun yüzde otuz ikisi idarei 
hususiyelerin ve Maarifindir. Bu vergiyi indirdi
ğiniz zaman ya yeni bir vergi yapacağız yahut 
mektepleri kapatacağız. Biz tevzi usulile maarif 
vergisini kaldırdık. îsmet Beyefendinin beyan bu
yurduğu madde tatbik edildiği zaman, bu idarei 
hususiyeye yüz bin liraya patlar. Yüz bin liralık 
mektep kapatmak dotru mudur? 

Emin Beyefendi* köy evlerinin ne kadar irat 
getireceği nasıl bulunacak dediler. 

Bütün Türkiyede, nerede olursa olsun, yirmi 
beş lira irat getiren yani, 250 lira kıymetinde olan 
evlerden vergi almıyacağız. Bendeniz istirham 
ederim bunlar nazarı dikkate almarak bu fıkra 

• kabul edilmesin (Doğru sesleri). 
I Emin B. (Eskişehir) — Bir suâl efendim ; ben
denizin allamak istediğim şudur, istanbul, izmir 
've Ankara şehirleri civarım, yani şehir sayfiyele-
| rini tefrik edecek olursak, sırf çiftçi olarak mai
şetini temin edenleri affedecekmiyiz? Eğer maksat 
bu ise, bunun tefriki mümkündür. 
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Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Can

lan) — Efendim; ismet Beyefendinin teklifleri 
tahrirî idi, cevaplarını arzettim. Zatı aliniz de tah
rirî olarak teklifinizi sölersiniz. Arzu buyurduğu
nuz kadar izahat veririm. 

Beis — Encümenin mazbatasını reye arzedece-
ğim. Kabul buyrulduğu takdirde o vakit esas mad
deyi reye koyacağım. Kabul edilmediği takdirde 
Maliye Encümeninin tesbit ettiği fıkrayı reye arze-
deceğim. 

Bütçe Encümeninin mazbatasını kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bina iratları vergisi kanununun üçüncü madde

sinin 6 inci fıkrasına balıkçılar hakkında dahi hü
kümler ilâvesine dair olup Yüksek Meclisçe nazarı 
itibare alınan ve bu itibarla Encümenimize havale 
buyrulan istanbul Mebusu Hamdi Beyin takriri 
Maliye Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Zikri geçen maddenin 6 inci fıkrasına balıkçı
lar hakkında hükümler ilâvesi muvafık görülmüş 
ye mezkûr altıncı fıkraya aşağıda yazılı olan kısım 
ilâve edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane îstanbul Konya Tokat 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya 

Âza Âza Âza Âza 
Bursa Elâziz Erzurum İsparta 

Dr, Galip H. Tahsin Aziz Mükerrem 
Âza Âza Âza Âza 

Kırklareli Kayseri Niğde Sivas 
Şevket A. Hilmi Faik Rasim 

Âza Âza 
Yozgat Konya 

S. Sırrı K. Hüsnü 
Balıkçıların deniz istihsalâtında kullandıkları 

aletlere mahsus depolar ile kayıkhaneler ve deniz
lerle göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları 
(icar edilmemek şartile) 

Beis — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bina iratları vergisi kanununun3 üncü madde

sinin 1 inci fıkrasındaki (teşekkülle) kelimesin
den sonra: « ve belediyelere » kaydının ilâvesini 
arz ve teklif eylerim. 

Giresun 
Münir 

Beis — Encümenin bir mütaleası var mı efen
dim? 

Bütçe Encümeni Beisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Efendim; bu takrir yenidir, b k görmedik. 

Süleyman S u n B. (Yosgat) — Reis Bey; tadii 
tekliflerinin encümene verilmesi lâzım gelir. 

Beis — Takriri reye arzedeceğim: (Anlaşılma
dı sesleri). 

Bir kelime ilâvesini istiyorlar. (Takrir sahibi 
izahat versin sesleri). 

Münir B. ( Giresun) — 12/11/1931 tarihli ini
katta müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun 
dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasının hük
mü, belediye daire ve şubelerile bahçelerine ve be
lediyelerin akarı olnııyan ve irat getirmiyen açık 
ve kapalı mahallerine şamildir, diye bir karar var
dır . Umumî bütçe ile, Devlet bütçesi ve hususî 
bütçe ile, vilâyetlerin idarei hususiye bütçeleri 
kastedilmiş olup, belediye bütçeleri bu iki bütçe
den ayrı bulunmasına... diye bir tefsir de kabul 
buyrulmuştu. Bendeniz bu maddenin ilk müzake
resinde; belediyelerin burada dahil olup olmadı
ğına dair bir sual irat e.decektim. Fakat yanımda 
bulunan ve Bütçe Encümeni âzasından bir arkada
şım dedi ki, hususî bütçelerle idare edilen teşek
küller içinde, belediyeler de dahildir. Bunun üze
rine vazgeçtim. Fakat bilâhare tetkikatım netice
sinde, 468 numaralı kararda, umumî bütçe ile Dev
let bütçesi ve hususî bütçe ile de vilâyetler idarei 
hususiye bütçeleri kastolunur, denmesine nazaran 
buradaki ( hususî bütçelerle idere edilen teşek
küller ) içinde belediyelerin dahil olmadığını an< 
lıyarak takririmi takdim ettim. Zaten bu yolda 
Meclisi Âlice belediyelerin irat getirmiyen akarla
rının vergiden istisnası da kabul buyrulmuştu. 
Bu kararın bir daha ittihaz buyrulmasını rica ede
rim. 

Bütçe Encümeni Beisi Hasan Fehmi B. (Gü
müşane ) — Esasta müttefikiz. Devlet tabirinde 
belediyelerin, idarei mahalliyelerin ve devairi Tes
miyenin dahil olduğu kanaatiledir ki; tasrih edil
memiştir. Maahaza, Heyeti Celile sarihan ithalini 
arzu ederse, ithal edilir. 

Beis — Birinci fıkrada (teşekküller ) kelime
sinden sonra ( belediyeler ) kelimesinin de ilâve
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 
Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. Şimdi maddenin 
tadil edilen şeklini reye arzediyorum. Kabul eden
ler .... Etmiyenler ....Kabul edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin; bina 

iratları vergisi kanununun beşinci maddesindeki 
« binayı mutasarrıf gibi istimal edene » ifadesi 
yerine « binayı işgal edene » ifadesinin ikame e-
dilmesi teklifine dair olup Encümenimize havale 
buyrulan takriri tetkik olundu. 

Yüksek Meclisçe kabul buyrulan arazi vergisi 
kanununun yedinci maddesinde « mutasarrıf gibi 
istimal eden » ifadesi kabul buyrulmuş olduğun
dan bina iratları vergisi kanunundan bu ifadenin 
büsbütün tayyi muvafık görülmemiş ve beşinci mad
denin üçüncü fıkrasında münderiç bulunan « binayı 
mutasarrıf gibi istimal edene » yerine « binayı sa
hip gibi istimal veya işgal edene » ifadesinin ika
mesi maksadı temine kâfi görülmüştür. Umumî He-
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yetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüsane 
H.m Fehmi 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 
Âza 

Kırklareli 
Şevket 

Aza, 
Yozgat 
S. Sim 

Reis V. 
İstanbul 
Ali Bana 
Âza 

Elâziz 
H. Tahsin 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 
Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 
Âza 

Erzurum 
Aziz 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza, 
Sivas 

Rasim 

Reis — Mazbatayı kabul edenler .... Etmiyen-
ler .... Kabul edilmiştir. 

Maddenin muaddel şeklini kabul edenler .... 
Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Efendim; altıncı madde, üçüncü maddenin mü
zakeresine talik edilmiştir. Onu da okuyacağız. 

» 
MADDE 6 — Muafiyetlerden istifade, mükel

leflerin mensup oldukları varidat idaresine inşaa
tın hitam bulduğu tarihten itibaren iki ay zarfında 
bir beyanname vermelerile meşruttur. Muafiyetler 
beyannamelerin müsadif olduğu seneyi takip eden 
malî seneden itibaren başlar. 

( Üçüncü maddenin 1,2, 3, 6, ve 7 numaralı fık
ralarında yazılı binalar ve köylerdeki inşaat için 
beyanname talep olunmaz. ) 

Reis — 6 inci maddeyi kabul edenler .... Etmi
yenler .... Kabul edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin, bina irat

ları vergisi kanununun 14 üncü maddesinin tadili 
teklifine dair olap encümenimize havale buyrul-
muş olan takriri Maliye Vekili Beyin huzurile tet
kik ve müzakere olundu . 

Bu maddedeki ( safî ) kelimelerinin tayyi bi
rinci fıkranın ihtiva eylediği hükmü değişitirmek-
te ve fakat ikinci fıkradaki hükmü olduğu gibi ip
ka etmektedir. 

( Safî) kelimesinin tayyile hasıl olacak neti
ceyi şu misal ile arzediyoruz: 

Meselâ kıymeti bin lira olan bir binanın gayri 
safî iradı kıymetinin onda biri, yani yüz lira ve 
vergiye matrah olacak safî iradı da seksen lira ola
caktır. 

İkinci fıkraya göre vergiye matrah olan iradın 
on misli kıymet addedilecektir. Buna nazaran yu-
kanki misalde zikri geçen binanın kıymeti sekiz 
yüz lira itibar olunacaktır. 

Safî kelimesinin tayyile maddede husule gele
cek tenazursuzluk barizdir. Her iki fıkradaki hü
kümleri gayri safî irat üzerinden yürütmek te doğ
ru değildir. Çünki bu takdirde meddede tenazur-
hasıl olacaktır. Fakat umumiyetle yeni inşaatın az
lığı dolayısile iratların tenezzülü kıymetlerin te
nezzülüne nisbetle çok bati olduğundan kıymetle
rin tenezzüle doğru gittiği bir zamanda irattan 

kıymeti bulmağı icabettiren muamelâtta gayri safî 
iradın on mislinin kıymet addedilmesi binalara ha-; 
kikî kıymetlerinin çok fevkinde bulunan kıymet^ 
lerin takdirini intaç edecektir. 

Bu itibarla evvelce kabulünü arz ve teklif ey^ 
lediğimiz metnin aynen ipkasını Umumî Heyetin 
tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Gümüsane 
H. Fehmi 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 
Âza 

Kırklareli 
Şevket 

Aza, 
Yozgat 

S. Sırrı 

Reis V. 
İstanbul 
Ali Bana 
Aza, 

Elâziz 
H. Tahsin 

Aza, 
Kayseri 

A. Hilmi 
Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

M, M. 
Konya 
K. Zaim 
Âza 

Erzurum 
Aziz 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Sivas 

Basim 

Reis — Mazbatayı kabul edenler 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

. . Etmi-

MADDE 14 — Bir binanın iradını tahmin için 
kâfî vesait ve karineler bulunmadığı takdirde bina
nın hakikî kıymeti takdir edilerek bunun yüzde onu 
safî irat olarak kabul olunur. 

İradı malûm olan bir binanın kıymetinin bilin
mesini icap ettiren sair hususatta bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilen safî iradın on misli 
kıymet addolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kocaeli Mebusu Salâhattin Beyin, bina iratları 

vergisi kanununun 15 inci maddesinin tadili tekli
fine dair olup encümenimize havale buyrulmuş olan 
takriri tetkik olundu. 

Takrirde mevzubahs olan hususat varit görüle
rek madde aşağıda yazıldığı veçhile tadil olunmuş
tur: 

Yine bu maddenin tadiline dair olup encümeni
mize havale buyrulan Samsun Mebusu Etem Beyin 
takririnin nazarı dikkate alınmasına imkân görül
memiştir. 

Filhakika tahrir ve tahmin komisyonlarının, ma
lî kanunların ahkâmını tatbika memur olmak itiba-
rile Maliye Vekâletine merbut kalmaları zaruri
dir. Bu komisyonlar reislerinin vilâyetler tarafın
dan intihabı tahrirdeki mesuliyetlerin daha ziyade 
Dahiliye Vekâleti tarafından deruhte edilmesini is
tilzam edecektir. 

Esasen Encümenimiz; reis ile bir azanın Maliye 
Vekili tarafından, bir azanın belediye meclisi ta
rafından ve iki azanın dahi ihtiyar heyetleri vasıta-
sile alâkadarlar tarafından intihabını teklif eyle
miş, vergi alanlarla vergi verenler arasında bir 
tevazün temini ve belediyece değil fakat belediye 
meclisince intihap olunan azanın da hem vergide 
alâkadar ve hem de halk tarafından müntehap bir 
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heyet seçilmek suretile mükelleflerle alâkadar ol
duğunu mülâhaza ederek komisyonda bir nazım va
zifesini ifa eylemesi esasına müstenittir. 

Hali hazırda vilâyetin vergide olan alâkası bele
diyeden çok fazla bulunması itibarile bir azanın in
tihabının vilâyete terkedilmesi ve fazla olarak bu
nun riyaseti ifa eylemesi komisyondaki bu tevazü
nün lehine görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzohi ııır. 
Reis Rs. V. 

Gümüşane İstanbul 
lasan Fehmi Ali Kana 

Bursa 
Dr. Galip 
Kıklareli 

Şevket 
Yozgat 

S. Sırrı 

Elâziz 
H. Tahsili 

Kayseri 
A. Hilmi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 
Erzurum 

Aziz 
Niğde 
Faik 

Konya 
K. Hüsnü 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
İsparta 

Mükerrem 
Sivas 

Rasim 

MADDE 15 — Belediye hududu dahilindeki 
binaların tahriri ve iratlarının tahmini beşer ki
şilik komisyonlar tarafından yapılır. Bu komisyon
lardan her birinin reisile bir âzası Maliye Vekili 
tarafından, bir âzası belediye meclisi tarafından, 
diğer iki âzası dahi tahririn icra edildiği şehir ve
ya kasabada her komisyonun tahrir mıntakasını 
teşkil eden mahaller ihtiyar heyetlerinin heyeti u-
mumiyesi tarafından intihap olunur. 

Köylerde icra olunacak tahrirler için işbu ko
misyonların Maliye Vekili tarafından müntahap 
bir reis ve bir azadan maada azaları biri ihtiyar 
heyeti âzasından olmak üzere ihtiyar heyeti tara
fından ve diğer ikisi köy halkından olmak üzere 
köylü tarafından intihap edilir. 

Gerek şehirlerde ve gerek köylerde çalışacak 
komisyonların âzası nizamname ile tayin olunacak 
hususî merasimle tahlif edilir. 

Etem B. ( Samsun ) — Bina iratları vergisinin 
sureti tahakkukunu tesbit edecek esasatın tavzihini 
gösteren bu madde, tahrir ve takdir komisyonları 
namı altındaki komisyonların ilk kademesidir. Mü
sakkafatın hasılatı gayri safisi ve vergi nisbetini 
irae edecek olan ilk tahrir komisyonları - geçen de
fa da arzettiğim gibi - kanunun o maddesinde de 
tavzih edilmektedir. Bunlar iki kısım azadan teş
kil olunmaktadır. Biri mansup, diğeri mahallerin
den müntehap beş kişilik bir heyet teşkil ederler. 
Ancak şimdiye kadar, müsakkafat ve arazide istih
dam edilen mansup memurlar lisana gelmiştir, ma
hallin icapları ve irat takdirindeki nisbetsiz vazi
yetleri daima şikâyet edenlerin, şikâyetnameleri 
nazarı itibare alınarak, bu adamları topun ağzına 
getirmektense, memleketin umumî işlerinde çok 
alâkadar ve vazifedar olan mülkiye memurlarının 
bu komisyonlarda vazife alacak memurları intihap 
etmeleri, bitaraflık noktasından daha muvafık o-
lurdu. Bunu Heyeti Celile nazarı itibare alarak 
encümene tevdi etti. Encümen buyuruyor ki ; bu 
kanun, Maliye Vekâletinin takip edeceği bir iştir, 

binaenaleyh memurini dahiliyenin burada mesuliyet 
almaları, ikinci bir keyfiyettir. 

Zannediyorum ki; memurini dahiliye, Maliye 
Vekilinin de vekilidir. Vilâyetleri rüesası memurini 
mülkiyesi bizatihi Maliye Vekiline karşı da mes
uldür. Her ne kadar mansup Maliye memurları, 
Maliye Vekiline merbut ise de, mülkiye memurları, 
idare âmirleri de Maliye Vekiline karşı mesuldür. 
Esasen Maliye Vekâleti verginin tahfifinden ziyade 
cibayet ve tahsili ile meşgul olduğu gibi, verginin 
tahfifine dair muamelâtın takibi de buna ait oldu
ğu kadar rüesayi mülkiyeye de taallûk eder bir 
keyfiyettir. Halkın bilâ lüzum sızıltılarile daha zi
yade mahallî idare memurları alâkadardır. Gerçi 
bu sızıltıları tetkik edecek, temyiz komisyonları gi
bi heyetler vardır. Bendeniz o heyetin de bu şe
kilde tertibini çok muvafık bulmuyorum. Çünkü 
Adliye, istiklâl adlî dairesinde yürümektedir. O; 
dünyanın umumî nizamının icabıdır. Dahiliye de; 
birinpi ve ikinci derecede bazı makamlarla ve niha
yet Şurayi üevlet gibi yüksek bir mertebe ve ma
kam ile muamelâtı idariyeyi tetkik etmektedir. 
Malî işlerde de bidayet, istinaf ve temyiz gibi istik
lâli maliyi istihdaf eder bir faaliyete matuf bir esas 
takip edilmekte olduğu görülmektedir. Memurini 
mülkiye halkın hukukunu muhafazaya memur ol
duğu gibi, Hükümetin hukukunu da muhafaza eden 
bitaraf adamlardır. Bu ehli vukuf; Hasan Beye
fendinin geçenlerde buyurdukları gibi, bunlar eks
perdir. Fakat bu eksperler halâ meydanda yoktur. 
Gönderdiğimiz adamlar alelekser merkezden gider, 
bunlar şu veya bu vazifeden kalmış, kendilerine 
bir vazife aranılmakta olan kimselerden seçilir. Bu 
efendiler halkın menfaatine uygun hareket etmek 
isteseler de onlara hüsnü muamele yapmak istese
ler de, işlerinin mütehassısı değildirler. Komis
yonların bu işle uğraşmış, Devletin de, halkın da; 
hakkını tanır, bitaraf kimselerden meydana ge
tirilmesi lâzım gelir. Bu sebeple onların, hem ida
re mesuliyeti üzerinde olan insanlar tarafından ve 
hem de idarei maliye tarafından seçilen kimseler
den terekküp etmesi lâzımdır. Kanaatimce; Dev
letin alacağını alırken ve halkın hukukunu muhafa
zayı mülâhaza ederken, komisyon azaları meyanın-
da hususatı idariye ile uğraşan mesul şahsiyetlerin 
intihap edecekleri kimseleri bulunduralım, ve bu 
işlerde behemehal mesuliyet esasını kabul edelim. 
Çünkü bu mesul şahsiyetler; hem maliyenin ve 
hem de halkın mümessilidir. Maamafih karar He
yeti Celilenizindir. Nasıl tasvip buyurursanız öy
le yaparsınız. 

Rüştü B. (Bursa ) — Vergi tahakkuk ettirilir
ken yükselen şikâyet sebeplerinden bir yaraya te
mas edeceğim. Köylerde, Kasabalarda ve şehirlerde, 
bina iratları vergisi kanunu mucibince, vergi ta
hakkuk ettirecek komisyonlar teşkil edildi. Bu 
komisyonlarda bulunan azanın yalnız bir adamı ya
nına bir arkadaş alır, gider vergiyi tahakkuk etti
rir. Ondan sonra arkadaşlarının yanına gider, mü
hürlerini basar, onlar da hiç düşünmeden, iratla-
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nnı takdir edecekleri binaları hiç görmeden, 
mühürlerini basmakta tereddüt etmezler. Bu se
beple bendeniz Heyeti Celilenizden rica ediyorum, 
komisyon âzalarının heyeti umumiyesi hazır bu
lunmadığı takdirde, vergi tahakkuk ettirilenlesin, 
tarhedilemesin. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Ethem Beyefendile esasta mutabıkız, hiç bir 
vakit, valilerin salâhiyetine ve Maliye Vekâletinin 
orada mümessili olduğuna dair bir itiraz yoktur. 
Valiler daima Vekâletin mümessilidirler ve komis
yonları kontrol edebilirler. O ayrı bir meseledir. 
Valilerin bizzat o komisyonun başında bulunması 
yine ayrı bir meseledir, ve bilhassa, komisyonu teş
kil edecek azanın, doğrudan doğruya tahrir işi 
ile meşgul olması, büsbütün ayrıdır. Arkadaşım, 
tahrir işini kolay bir iş zannediyorlar. Mesele 
böyle değildir. Mal müdürü, mal memuru nasıl ye
tişiyorsa onlarıda doğrudan doğruya kurstan yetiş
tirmek lâzım gelir. Bunu vali yapamaz. 

Sonra kim tahmin edecektir? Tahmin heyetinin 
üç. tanesi Hükümetten gayri adamlardır. Hüküme
tin mümessili iki kişidir. Reisin behemehal merkez
den intihap edilmesi ve mektep görmüş olması lâ
zımdır. Rasgele bir adamın reis olması doğru de
ğildir. İstinaf ve diğer komisyonlar memurini 
mülkiyenin elindedir. Buradan; valinin salâhiye
ti tenkis ediliyor gibi bir mana çıkmaz. Valiler 
daima şikâyetleri tetkik ve tahkik etmekle vazi-
fedardırlar. Böyle bir şey varit değildir. (Reye 
sesleri ) . 

Reis — Efendim; encümenin mazbatasını reye 
arzedeceğim. Kabul buyrulduğu takdirde Encüme
nin hazırlamış olduğu yeni maddeyi müzakere ede
ceğiz. 

Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyenlcr. . . Ka
bul edilmiştir. 

Encümenin yeni hazırlanan maddesini müzakere 
edeceğiz, söz istiyen var mı? 

Bir takrir vardır, okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
29-VI-1931 

15 inci maddede yazılı olan köy ve kasabalar
daki birinci takdir komisyonlarının bütün azaları 
hazır olmadan vergi tarh ve tahakkuk ettiremez. 

Bursa 
Rüştü 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reis Beyefendi 35 inci madde, sahibi tak
ririn arzusunu fazlasile temin etmektedir. Lütfen 
bir defa okusunlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Takririmi izah edeceğim. 
O maddede filhakika hepsi bulunsun diye bir ka
yıt varsa da, o madde yalnız bulunsundan ibaret
tir. Komisyon âzasmın ekseriyeti bulunmadığı 
halde vergi tarh ve tahmin edileeek olursa ne gibi 
bİT ceza verileceğine dair sarahat yoktur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan. Fehmi B. (Gümü-
şaaıe) — Madde lütfen okunsun efendim. 

Reis — Encümen Rüştü Beye cevap olarak 35 
inci maddenin okunmasını talep ediyor, okuna
caktır. 

MADDE 35 — Bu kanunda yazılı komisyonlar 
azanın mürettep adedinin tamamı ile içtima eder. 
Her hangi bir sebeple içtimada bulunmıyacağı 
anlaşılan âzanm yerine yedek âza davet olunur. 
Kararlar ekseriyet ile verilir. 

Reyler müsavi olursa reisin Ibulunduğu taraf-
ekseriyet addolunur. 

Komisyonların müntahap âzasından mücb r 
bir sebebe müstenit olmıyarak üç müteakip içtimaa 
gelmiyenler müstafi sayılarak yerlerine yedek âza 
asıl olarak getirilir. Mücbir bir zaruret veya me
zuniyetle devam edemiyecek azanın vazifesini ye
dekler vekâleten ifa eder. İntihaplarda tahmin ko
misyonu için müntahap âza adedi kadar, tadil 
ve istinaf komisyonları için müntahap âza adedi
nin iki misli kadar yedek âza intihap edilir. 

Bu kanunda yazılı temyiz komisyonundan gay
ri komisyonlara intihap edilen âzayi salâhiyettar 
daire ve meclisler, mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından tebliğ vukuu tarihinden itiba
ren resmî tatil günleri hariç olmak üzere nihayet 
yirmi bir gün içinde intihap ile isimlerini bildir
meğe mecbur ve taahhürden mesuldürler. 

(Madde sarihtir sesleri). 
Reis — Rüştü Bey; takririnizi reye koyayım 

mı? (Geri aldı sesleri). Şu halde encümenin hazır
lamış olduğu madde hakkında başka mütalea olma
dığına göre, maddeyi aynen kabul edenler a . . Et-
miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Alâkadarlar, işbu ihbarname
nin alındığı günü takip eden günden ve varidat ta
hakkuk memurları tahrir ve tahmin cetvellerinin 
kendilerine iadesi tarihini takip eden günden iti
baren, tahmin komisyonunca tetkik edilmek üze
re, on beş gün zarfında ( resmî tatil günleri hariç ) 
mal memurlarına makbuz mukabilinde bir itiraz-
name verebilirler. Bu itirazname tahakkuk me
murları tarafından verildiği takdirde muhtasar 
esbabı mucibesile beraber mükellefe tebliğ olunur. 

Yukarıda yazılı mühletler zarfında itiraz 
vuku bulmadığı takdirde itiraz hakkı sakıt olur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Efendim; 18 inci maddede tebligata 
ait Refik Şevket Bey arkadaşımızın bir takriri en
cümenimize havale buyruldu. Halbuki tebligat da
ha ziyade 17 inci maddeye taalûk ediyor. 

18 inci maddede işbu ihbarname diye geçiyor. 
Tebligata ait olan hükümlerin şeklini, şeraitini biz 
nizamnameye bırakmış idik. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Bırakmamıştık. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Müsaade buyu

runuz efendim. Ben encümenin noktai nazaran 
arzediyorum. Biz encümende arzettiğim gibi teb
ligata ait hükümleri nizamnameye bırakmıştık. 
Bu takririn Heyeti Celile tarafından encümenimi-
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ze havale buymlnıası üzerine, tebligata ait hüküm
leri topladık, telhis ettik. 3 sahifçden ibaret olmak 
üzere takdim ediyoruz. Bunların nizamnameye bı
rakılmasını veya kanunda derpişini Heyeti Celile-
nizin takdirine bırakıyoruz. 

Reis — Encümenin tebligat hakkındaki hüküm
lerini okuyoruz: 

ihbarnameler; 
1) Bizzat mükellefe ( Binanın mutasarrıfına, 

intifa hakkı sahibi varsa müntefiine ve bunlar yok
sa binayı mutasarrıf gibi istimal edene ) 

2) Varsa mükellefin vekiline 
3) Mükellef hükmî şahıs ise bunların reis ve 

müdür ve mümessillerine 
(Hükmî şahısların müteaddit mümessilleri 

varsa bunlardan birine tebliğ olunmak kâfidir ) 
4) Mükellef her hangi bir sebeple vilâyet ve 

vesayet altında ise veli ve vasilerine 
5) Mükellef gaip olupta mahkemece kayyim 

tayin edilmiş ise kayyimlerine 
6) Mütevelli marifetile idare olunan vakıflar 

için mütevellilerine 
7) Evkaf idaresine ait olanlar için mahalleri 

evkaf müdür veya memurlarına 
8) Devlete ait binalar için Millî Emlâk müdür 

ve memurlarına 
9) Devlet müesseselerine ait binalar için bun

ların müdürve mümessillerine 
10) Vilâyetlere ait binalar için Idarei Hususiye 

muhasebe müdür ve memurlarına 
11) Belediyelere ait olanlar için belediye mec

lis reislerine 
12) Köylere ait olanlar için köy muhtarlarına 

tebliğ olunur. 
Tebligat : 
Mükellefe ikametgâhında yapılır. Tebliğ mcrau-

î'iınca mükellefin hüviyeti malûm ise nerede olursa 
olsun tebliğ zatına yapılır. 

Mükellef varidat tahakkuk idaresine tahriren 
müracaatla evvelce ikametgâh tayin etmemiş ise 
sakin olduğu hane ikametgâh addolunur. 

Zatına veya ikametgâhına usulü dairesinde teb
liğ icra edilmiş olan mükellef, bilâhare ikametgâ
hını değiştirirse yeni ikametgâhını bildirmeğe ve 
başka bir şehre naklederse ayrıldığı şehirde bir ika
metgâh göstermeğe mecburdur. Aksi takdirde ih
barname evvelki ikametgâhının bulunduğu mahalle 
muhtarına verilir ve bu suretle verildiğini mü-
beyyin tebliğ memuru tarafından ayrıca bir vara
ka tanzim edilerek ait olduğu binanın kapısına 
yapıştırılır. 

1) Mükellef, ikametgâh ve meskeninde bulun
mazsa tebliğ, kendisile birlikte sakin ailesi efradın
dan veva hizmetçilerinden yetişmiş olan birine yapı
lır. 

2) Mükellef, hastane, otel gibi bir yerde ise 
kabul etmeleri şartile o daireyi idare eden kimse
lere tebliğ edilir. 

3 — Kara ve deniz ve hava efradı askeriye ve 
küçük zabitanına tebligat, kıta kumandanı veya 

müessese âmiri gibi en yakın mafevkına yapılır. 
Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimse yedine ver
meğe kumandan ve âmirler mecburdurlar. 

4) Hükmî şahıslar namına kendilerine tebliğ 
olunacak kimseler muayyen saatlerde merkezi mu
amelelerinde bulunmadıkları veya bizzat kabul et-
miyecek bir halde oldukları takdirde ihbarname, 
orada hazır bulunan diğer memur veya müstah
demlere bırakılmak suretile tebliğ yapılır. 

5) Kendisine tebligat yapılacak kimse imzasını 
yazacak kadar yazı bilmezse komşularından biri
nin huzurunda sol elinin beş parmağı bastırılmak 
suretile tebliğ yapılır. 

6) Tebellüğden imtina halinde ihbarname teb
liğ memuru tarafından, kendisine tebliğ olunacak 
kimsenin önüne bırakılır ve imtina keyfiyeti zabıt 
şeklinde ihbarnameye yazılır ve altı o mahalde 
ikametgâhı maruf bir şahsa da imza ettirilir. 

7) Mükellef, vergiye tabi binanın bulunduğu 
şehirden başka bir şehirde mukim olupta ikamet
gâh veya adresi malûm ise mahallî varidat idaresi 
vesatetile tebligat yapılır. 

8) İkametgâhı ve meskeni meçhul olanlara teb
ligat ilân ile yapılır. Ecnebi memleketteki mükel
leflere tebliğ kezalik ilân suretile yapılır. 

İlân ile tebliğ mahallinin en büyük maliye me
murunun esbabı mucibe beyanile vereceği karar ü-
zerine icra edilir. 

İlân ile tebliğde ; 
1) ihbarname ait olduğu binanın kapısına ya

pıştırılır. 
2) Gazete bulunan yerlerde mahallî gazetelerle, 

bulunmıyan mahallerde binanın bulunduğu kaza
nın merbut olduğu vilâyet merkezindeki gazeteler
den birinde neşredilir. 

Reis — Efendim; bu tebligat, hukuk usulü mu
hakemeleri hakkındaki kanun mucibince yapılsın 
diye verilen takrir üzerine encümen diyor ki; bun
lar icraya ait muamelâttır binaenaleyh nizamna
meye konması lâzım geliyor. 

Yani bu hususatın nizamnameye terkini daha 
muvafık buluyorlar. (Doğru sesleri). 

Reis — 18 inci maddeyi reye arzedeceğim. 
Süleyman Srrn B. (Yozgat) — Evvelce takri

rin reye konulup reddedilmesi lâzımdır ki bu mad
de reye konsun. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Efendim; bu işle
rin nizamnameye bırakıldığına dair 17 inci madde
nin sonuna bir fıkra dereolunabilir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Tebliğ usulleri ni
zamnamede gösterilir diye bir fıkra ilâvesi lâzım
dır. 

Süleyman Srrn B. (Yozgat) — Efendim; Refik 
Şevket Beyin takriri üzerine yapılan şu mazbata 
reye konur, mesele kalmaz. 

Reis — Efendim, Encümen icra tafsilâtının ni
zamnameye dercini muvafık buluyor. O şekilde 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

17 inci maddenin nihayetine atideki fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif eylerim: 

Bu tebligatın icra tarzı nizamname ile tayin 
olunur. 

Konya 
Kemal Zaim 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi aynen reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; yukarıda biraz evvel kabul buyrulan 
fıkrayı 17 inci maddeye ilâve ediyoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin bina irat

ları vergisi kanununun 21 inci maddesinin tadili 
teklifine dair olup Encümenimize havale buyrulan 
takriri tetkik olundu. 

İstinaf komisyonlarının üç âzasından birinin 
mahallî sulh hâkimi tarafından intihap edilme
yip bu intihabın başka bir makam veya zata veril
mesi esasına müstenit olan teklif Encümenimizce 
muvafık görülememiştir. 

Temyiz mahkemesi reisi tarafından hakem in
tihap edilmesi esası kabul edilmiş bulunduğuna na
zaran salifüzzikir komisyonlar âzasından birinin 
kanunun 30 uncu maddesinin sarahati dairesinde 
sulh hâkimi tarafından intihabında bir mahzur gö
rülmemiş ve bilâkis en bitaraf bir makam tarafın
dan yapılacak bu intihap müracaat sahiplerine 
daha ziyade itimat verebilecek mâhiyette telâkki 
edilmiştir. 

Binaenaleyh 21 inci maddenin kabulünü arz ve 
teklif eylediğimiz veçhile aynen kabulünü tekrar 
Umumî Heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Reis 
C4ümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 

Reis V. M. M . 
istanbul Konya 
Ali Bana K. Zaim 

Âza Âza 
Elâziz Erzurum 

H. Taksin Aziz 

Âza 
Niğde 

Faik 

Âj&a 
Sivas 
Rasim 

Âza Âza 
Kırklareli Kayseri 
Şevket A. Hilmi 

Âza Âza 
Yozgat Konya 
S. Sırrı K. Hüsnü 
Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyen

le r . . . Kabul edilmiştir. Şimdi yirmi birinci mad
deyi aynen reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 39 — 14 haziran 1326 tarihli kanun 
ile 1454 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin ilk 
fıkrası mucibince tayin kılınmış ve bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilmekte bulunmuş olan 
gayri safî iratlar bu kanun ahkâmı dairesinde 
yeniden iratlar tahmin edilinciye kadar dokuzun
cu madde mucibince safî irada tahvil edildikten 
sonra vergiye matrah ittihaz olunur. 

Bu kanunun üçüncü maddesine göre tamamı 
muaf olan ziraî binaların vergi kayıtlan resen 
malmemurları tarafından terkin, kısmî muafiyet
ten istifade edenlerin muaf kısımları dahi tadilât 
komisyonu kararile tesbit edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; lâyihanın birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Oümü-
şane) — Efendim; sayım kanununun müzakeresi
ne başlıyabiliriz. İki defa müzakere edileceğine 
göre müstaceliyet karan da istemiyoruz. 

Mazbatası da zaten tap ve tevzi edilmiştir. 
Birinci müzakeresini istirham ediyoruz. 
Reis — Muvafakat ediliyor mu? (Muvafık ses

leri). Sayım kanununun ruznameye alınmasını ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

On dakika istirahat etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 16,5 

Reis — Re/et Bey 
KAUpler : Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Beis — Celse açılmıştır efendim. 

4 — Davar ve ehlî hâyvmdar vergisi hakkında 
1/59 numarah kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

tur. 
[1] 49 numaralı matbua zabtın sonuna merbut-
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Reis — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi hak

kındaki' kanun lâyihasını müzakere edeceğiz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu 

dahilinde bulunan bilûmum davarlar, develer, sığır 
ve mandalar, at idiş, kısrak, katır, eşele ve domuz
lar bu kanun mucibince vergiye tabidirler. 

Bu kanun mucibince mükellefiyet, her sene sa
yım müddetinin hulûlile terettüp eder ve taksit 
müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan 
hakkında mektuın muamelesi tatbik olunamaz. 

Malî sene girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiye dahiline ithal edilen hayvanlardan o 
sene. için vergi alınmaz. 

Tahsin B. ( Kastamonu ) — Kanunun serlevha
sında davar ve ehlî hayvanların kanunu denmiş. 
Memleketimizde ötedenberi kabul edilen tabir, sa
yım kanunu tabiridir. Sayım kanunu köylü ve 
halkın bildiği kanundur, halk buna alışkındır. 

Ehlî hayvanlar kanunu deyince kümes hayvan
ları, tavşanlar, kedi ve köpek t e buna dahil olur. 
Dunlardan kurtulmak için, halkın bildiği ve alıştı
ğı gibi "sayım kanunu,, desek daha eyi olur. 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim; Bütçe Encümeninde davar ve ehlî hay
vanlar vergisi kanunu üzerinde görüşülürken ehlî 
hayvanlar mefhumuna hakikaten, Beyefendinin 
buyurduğu gibi, tavşanlar, kediler, köpekler de da
hil olduğu için ehlî hayvanlar tabirinin kalmasını 
muvafık görmedik. Onun için biz sadece hayvan
lar vergisi tabirile. iktifa ettik. Esas verginin mev
zuunu teşkil eden hayvanlar da burada tadat edil
miştir. 

Say mı vergisi tabirine gelince: Sayım esasen 
tadat manasına olduğu için " tadat vergisi kanu
nu,, bir mana ifade etmiyor. Vakıa halk buna alış
mıştır, fakat tabirde de sakatlık gördük. Maamafih 
tabir üzerinde musir değiliz. Karar Heyeti Celile-
nizindir. 

Hüseyin Hüsnü B. ( İsparta ) — Hayvan sa
yım kanunu diyelim. 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Fakat tabirde sakatlık var. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Encümenin 
muvafakati yoktur. Reyle halledilsin. 

YÜKSEK RİYASETE 
Hayvanlar kanununun sayım kanunu olarak ka

bulünü arz ve teklif eylerim. 
Kastamonu 

Tahsin 
Besim Ataîay B. ( Aksaray ) — Halkın tabirile 

sayım, doğrudan doğruya vergi manasına geliyor. 
(sayım ) dedikten sonra (vergisine) lüzum yok-

, tur. 
I Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
|— Esasen kanunda sayım yoktur, beyan vardır. 
Köylü doğrudan doğruya kendi mevcudunu beyan 
eder. Sayım kalkmıştır. Bilhassa onu nazarı itibare 
almak lâzımdır. Kanunda sayımdan hiç. bahis 

! yoktur. 
(Yozgat Mebusu Tahsin Beyin takriri okundu). 
Reis — Sayım kanunu unvanını kabul edenler 

lütfen el kaldırsın . . . Etmiycnler . . . Takrir ka-
j bul edilmemiştir. Şu halde kanunun unvanı (hay
vanlar vergisi ) kanunu şeklinde olacaktır. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et 
miyeııler . . . Kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 
MADDE 2 — Aşağıda yazılı hayvanlar vergi

den muaftırlar: 
A) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı

nın iptidasında henüz bir yaşını ikmal etmemiş bu
lunan davarlar. 

B) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz iki yaşını ikmal etmemiş 
sığır ve mandalar ve develer, 

C) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz üç yaşını ikmal etmemiş at, 
iğdiç, kısrak, katır ve eşekler, 

D) Eylül ayının on altıncı günü henüz altı ay
lık olmıyan domuzlar, 

E) Hükümetçe tayin edilecek şerait altında 
memleket dahil ve haricinden tedarik edilip da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan ay
gır buğa teke koç ve merkepler , 

F) Nakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç 
vergisi kanunu mucibince vergiye tabi olan bilû
mum hayvanlar, 

G) Ordu ve jandarmaya ait hayvanlarla kanu
nen rükûp hakkına malik olan zabitan ve ef radm 
binek hayvanları 

H) Hususî kanunları mucibince vergiden muaf 
tutulmuş bulunan hayvanlar, 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; fıkranın 
birisinde merkep denmiş diğerinde başka tabir 
kullanılmış. Her ikisinin de merkep diye zikredil
mesi lâzımdır. 

Hamdi B. (Mersin) — Muhterem efendiler; 
ikinci maddenin (B) fıkrasında « her malî seneye 

• tekaddüm edê n nisan ayının iptidasında henüz iki 
yaşını ikmal etmemiş sığır ve mandalar ve deve-

j 1er » deniliyor. Bunlardan bu yaşta istifade edile
mez. Ancak üç yaşını ikmal ettikten sonra istifa-

[ de edilebilir. Bendeniz bu iki yaşın üç yaş olarak 
| zikredilmesini teklif ediyorum. 

Nuri B. (Maraş) — Muhterem efendim; sığır 
cinsi gerçi iki yaşında boğaya çekilebilir. Fakat 
cinsin bozulmasını mucip olur. Yavruyu kolayca 
yapamadığı gibi, besliyemez de sığır cinsi an-

| cak üç yaşında kabili istifade olur. Beygir cinsi 
lise fennen beş yaşında kabili istifade olur. Va
kıa üç yaşında üzerine binilir amma bu gün bu 
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yüzden cinsi bozulmuştur. 

Bunun için biz İktisat Encümeninde, sığır cin
si için üç, yaşı kabul etmiştik. Ancak bu yaşa 
gelen beygir sayıma girebilir. Rica ederim bu
nu yine böyle kabul ediniz. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
km) — Efendim; Nuri Beyefendi gerek (B) fık
rasından, gerek altındaki fıkradan bahis buyur
dular. Buradaki maddeye göre malî seneye te-
kaddüm eden nisan ayının iptidasında henüz üç 
yaşını ikmal etmemiş bulunan beygirler vergiden 
muaf tutulmaktadır. Buna nazaran iki yaşını ik
mal etmiş olanlar derhal vergiye tabi tutulmıyor. 
Çünkü nisan ayında henüz iki yaşını doldurma
mıştır ve bu doldurma zamanı nisanı müteakip 
gelmiş olur. Binaenaleyh beygirler ertesi sene 
sayıma tabi tutuldukları zaman iki yaşını hayli 
geçmiş bulunurlar. Yaş tayini meselesine gelince, 
arkadaşımdan sorarım, memurlar iki yaş ile üç 
arasmı mı daha eyi takdir ederler, yoksa üçle 
dört arasmı mı? Takdir meselesini memurlara 
bırakmanın, bilhassa hayvan büyüdükten sonra, 
ne kadar gayri muvafık olduğunu izaha hacet 
görmem. 

İkinci fıkra için bendeniz bir şey arzetmiyece-
ğim. Memleketimizi bilenler burada hayvandan 
ne vakit istifade edildiğini de bilirler. Altta bir 
madde vardır. Hükümetin tayin ettiği şerait da
iresinde damızlıklar müstesna olduğu orada zik
redilmiştir. Binaenaleyh gerek ester olsun gerek 
at olsun hangi yaşta onlardan istifade edildiğini 
herkes takdir eder. Zannımca üç yaşındaki hay
vanlardan daima istifade edilir. Daha bir takım 
mesail vardır k i ; encümen bu mesaili konuşur 
iken tatbikatta suhulet olsun diye daha bir çok 
muafiyetler yapmıştır. Hatta hayvanlardan böyle 
beş altı ay evvel vergi almakla yapılacak 2 - 3 
yüz bin liralık istifade yerine, encümenler gelecek 
seneki paralardan bir kaç milyonu farzediyorlar. 

Nuri B. (Maraş)— Efendim; yaş tayini mese
lesinde müşkülât her vakit vardır. Maliye memu
ru iki yaş yerine üç derse aksini kim iddia 
edebilecektir veya bilhassa hayvan sahibi yaşı 
daha az gösterirse memur hakikati ispat edebile
cek midir? Aksini kim ispat edecektir? vakıa fen 
memuru hakikati tayin eder fakat bunda çok 
müşkülât vardır. Mademki biz hayvan sahibine 
inanıyoruz onun dediği yaşı da kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. (Olamaz sesleri). 

Sonra üç yaş meselesine gelince; arzettiğim gibi 
beygir cinsi beş yaşında kemale gelir. Fennen an
cak bu yaşta hizmet görebilir. Ondan evvel hizme
te alıştırılır. Bizde üç yaşında beygire yük vuru
yorlar, biniyorlar. Fakat bu hatadır. Ve bu ha
tadan dolayı bizde beygir ırkı bozulmuştur. Şimdi 
memleketimizde beş yüz bin beygirimiz vardır. Hal
buki bizim memleketimizin beygire ihtiyacı çoktur. 
Mevcut beygirlerimiz ihtiyaca tekabül etmez. 

Biz böyle genç hayvandan vergi alırsak beygir 
yetiştirmek müşkül olur. Müdafaai milliye noktai 

nazarından da zararlıdır. Onun için dört yaşmı 
ikmal etmiyen beygirlerden vergi alınmamalıdır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankm) 
—• Efendim; bu yaşa gelmiyen hayvanlardan vergi 
almazsak hayvanlar bu yaşa gelinciye kadar isti
mal edilmiyecek midir? 

Nuri B. (Maraş ) — Efendim; halkı alıştıraca
ğız. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankm) 
Beş yaşından evvel ne arabaya çekilir, ne de semer 
vurulur diye vergi alnuyalım diyorsunuz. O halde 
bu yaşlarda iken kullanılmasını menediniz, bunu 
tesbit ediniz, o vakit biz de vergi almıyalım. 

Sait Azmi B. ( Kayseri ) *— Efendim; İktisat 
Encümeni köylülerin bir çift koşum hayvanının 
sayım vergisinden istisna esasını kabul ettiği 
halde Bütçe Encümeni bunu çıkarmış, biz arazi 
vergisi kanununu kabul ettiğimiz zaman bir esas 
kabul ettik. Onda; kabili zer olan araziyi vergi ile 
mükellef tuttuk, taşlık, çorak aksamı, intifaı müm
kün olmıyacağı için, vergiden istisna etmiştik. E-
kilecek arazi de köylünün çift hayvanatile ekilir. 
Biz araziden irat alındığı için vergi alıyoruz. Bir
de çift hayvanatını vergiye tabi tutuyoruz. Bir 
iradı iki kere vergi ile mükellef tutuyoruz. Köy
lülerin fakri malûmdur. İhtiyaçları malûmdur. 
Binaenaleyh İktisat Encümeninin teklifi gibi, hiç 
olmazsa, bir çift koşum hayvanı vergiden istisna 
edilsin. Bendeniz bunu teklif ediyorum. Bunun 
için bir de takrir takdim ettim. Kabulünü rica e-
derim. 

Reis — Takrirler vardır, okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Çiftçilerin çift hayvanatının vergiden istisnası 

için 2 inci maddeye bir fıkra ilâvesini teklif eylerim. 
Kayseri 

Sait Azmi 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — İktisat Encümeninin koymuş olduğu bu mad
denin tatbikatta mahal bulmasına imkân olmadığını 
diğer encümenlerde arzetmiştim ve diğer encü
menler, bu maddenin bu hayvan vergisi üzerinde 
yapacağı tesiri maliden daha fazla tesir yapacak 
kolaylıklar bulmuştur. 

Arkadaşım lütfen nisbet maddesini de okusun-
larda ve iktisat Encümenile Bütçe Encümeninin 
teklifleri arasında bir mukayese yapsınlar, göre
ceklerdir ki; İktisat Encümeninin teklifinin kabulü 
halinde, şimdi biz iki, üç yüz bin lira kadar bir 
şey kaybediyoruz. Fakat diğer encümenlerin tekli
finde, gelecek seneler bu vergi miktarı daha zi
yade inecektir. O zaman yalnız büyük hayvan
lardan değil, küçük hayvanlardan bile on kuruş 
tenzilât yapılacaktır. 22 küsur milyon hayvan oldu
ğuna ve beherinden 10 kuruş tenzil edileceğine 
göre 2 milyon 300 bin lira eder, burada bir çift 
koşum hayvanı muaftır, dersek bu nasıl tatbik 
edilecektir. 

Bizim memleketimizde çift hayvanı yalnız v ,öküz 
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I vergi alınmamalıdır. Gerek Devletin gerek hususî 

idarelerin, yarışlarda hu neslin ıslâhı için yaptık
ları masraflar vardır. Bu masraflar yerine, dört 
yaşma girmiyen atlan, vergiden muaf tutarsak 
daha ey i bir teşvik olur. dört yaşına gelmeden bir 
at, at olarak kullanılamaz. 

Binaenaleyh sığırın üç, beygirin dört yaşına 
•girmeden vergiden muafiyeti şeklindeki, İktisat 
Encümeninin teklifinin kabulü maksat ve menfa
ate daha muvafık olacaktır kanaatindeyim. Heyeti 

I Muhtereme bunu tensip buyurursa hem bihakkın 
bir teşvik olur, hem de ordunun âti ihtiyacı için 
şimdiden hayvan ihzar edilmiş olur. ve kanaatimce 
bu yarışlardan daha teşvikkâr ve ayni zamanda 
onun masraflarından daha az olacaktır. 

Remei B. ( Sivas ) — Muhterem efendiler, fil
hakika ziraati teşvik için bir çift hayvandan ver
gi alınmasa daha eyi olur. Fakat Maliye Vekili 
Beyefendinin de dedikleri gibi, tatbikatta bunun 
imkânı yoktur, tefrik kabil değildir. Sui istima-
lâta sebebiyet verir. Gelecek seneki tahrirde gö
rürüz ki vergiye tabi sığır hayvanı yoktur. Sonra 
alınan vergi yüz kuruştan ibarettir. Köylü çift 
öküzünü yalnız tarlada kullanmaz. Nakliyatta da 
kullanılabilir. Diğer taraftan aşarın kalkmasına 
mukabil bu gün köylünün verdiği verginin 
arazi vergisi ile'hayvan vergisine münhasır olduğu 
nazarı dikkate alınırsa ortada köylüye ağır 
gelecek, köylüyü zarardide edecek hiç bir şey 
yoktur. Binaenaleyh bendeniz bunun kabul edil-

| meşini rica ediyorum. 
! Reis — Takrirler vardır, okunacaktır. 

I : 1 0 29 -G 

değildir ki ; her mnıtakada ayrıdır. Meselâ Mar
din ve civarında çift hayvanları bütün esterden 
ibarettir. Konya ve civarında, Çifteler Çiftliğin
de at ve kısraktır. Binaenaleyh burada yalnız ö-
küzü ayırmak imkânı yoktur. Biz vaktile çift hay
vanatından hayvanatı ehliye resmi almazdık. Re
sim alınacak zaman geldimi, bütün inekler çift 
hayvanı olurdu. Boyunduruğa girerdi. Mükelle
fiyet zamanında inekler çift sürerdi ve memur ge
tirdiği zamanda; işte görünüz çift hayvanıdır di
ye gösterirlerdi. Onun için diğer encümenler bu 
gibi, tatbiki müşkül ve malî neticesi az olan hu
susları kaldırıp umum hayvanat resminden daha 
ziyade tenzilât yapmışlardır. Koyundan, keçiden 
yapılan tenzilât İktisat Encümeninin teklifinden 
daha fazladır. Bu hem daha kolaydır. 

Hem daha âmdır. Büyük hayvanlardan büyük 
tenzilât yapmışlardır. Yekûn toplandığı zaman 
daha fazla oluyor. Binaenaleyh benim fikrimce di
ğer eneümenlerinki daha eyidir, 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, mümkün olsa 
da hakikaten çiftçinin çift hayvanlarından hiç ver
gi almasak, bu; hakikaten çok eyi bir şey olurdu. 
Bir taraftan traktörlerdeki muafiyeti kaldırdık, 
halkı öküzle, memleketimizin yetişridiği kuvvetle 
iş yapmağa teşvik ettik, diğer taraftan da buna bir 
vergi koyduk. Bu doğru olmadı. İktisat Encü
meni hakikaten hepsini kaldırmağı düşündü, im
kân bulamayınca Bütçe Encümeninin taarruzundan 
korktu. Orada emeğimiz boşa gitmesin dedi. Ve 
hepsini kaldırmağa karar verdi. 

Hakikaten çift öküzü meselesi suiistimale müsait 
olur. 

Bendenizin de şahsî kanaatim budur. 
Asıl arzedeceğim şey üç yaşına girmeden hiç 

bir meyve vermeden hiç bir hasılat vermeden, 
gerek sığırdan, gerek dört yaşma kirmiyen attan 
vergi almak .hakikaten biraz tuhaf olur. Bilhassa 
vaziyeti hazıraya nazaran bu hayvanatın himayesi 
icap ettiğine Gazi Hazretlerinden başlıyarak bütün 
millet tarafından inanıldığına ve hayvancılığın 
esaslı bir surette himayesi lâzım geldiğine göre, 
hakikaten mühaf olur. Henüz sahibine faide ver-
miyen ve mal sahibinin kesesinden yiyen hayvan
dan vergi alınmasını bendeniz doğru görmüyorum. 

Atlara gelince: bu neslin ıslahı için her sene 
aşağı yukarı mühim miktarda para sarf olunuyor. 
At koşuları -ikramiyeler şunlar bunlar .. bende
nizin koşulardan aldığım intiba koşuların şehir
lilere mahsus bir çğlenee olduğu merkezindedir. 
Bu teşvik .olmakla beraber asıl teşvik değildir. 
Asıl teşvik atın çalınması halinde Hükümetin 
derhal parasını vermesidir. Çünkü at başka hay
vana benzemez. Üzerine bindimi bir gecede yirmi 
saat uzaklaşır. 

AWülmutteılip B. ( Malatya ) - - Onun bu ka
nuna ne aidiyeti vardır. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Kanuna aidiyetini ar-
zetmiyorum. Hiç olmazsa dört yaşma gelmeden i 
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YÜKSEK REİSLİĞE 
"C„ fıkrasının son kelimesinin " E „ fıkrasında 

ki gibi (merkepler) olarak tashihini arz ederim. 
Kocaeli 

Salâhattin 

YÜKSEK REİSLİĞE 
"B„ fıkrasındaki 2 yaşın 3 yaş olarak tadilini 

teklif evlerim. 
29 - VI - 1931 

Mersin 
Hamdi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
2 inci madde fıkralarındaki (her malî seneye 

tekaddüm eden) hükümleri yerine (her malî sene
den evvel gelen nisan ayının başında) yazılmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Malatya 
MuUalip 

YÜKSEK REİSLİĞE 
2 inci maddenin (C) fıkrasındaki ( üç yaşını 

ikmal etmemiş) fıkrasının (dört yaşını ikmal et
memiş ) suretinde tadilini teklif eylerim. 

Kayseri 
A. Tevfik 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

Hayvanlar vergisi kanununun 2 inci maddesinin 
" B , C„ fıkralarının tktısat Encümenininki gibi 
kabulünü arzeylerim efendim. 

Eskişehir 
Emin 

Reis — Takrir sahiplerinden birbirine iltihak 
eden var mı? 

Takrirleri ayrı ayrı reyinize arzedeeeğim. 
(Kayseri Mebusu Sait Azmi Beyin takriri 

tekrar okundu) 
Reis — Kayseri Mebusu Sait Azmi Beyin takri

rini nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

(Eskişehir Mebusu Emin Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan-
l a r . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Mersin Mebusu Hamdi Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Mersin Mebusu Hamdi Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Kayseri Mebusu Tevfik Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Kayseri Mebusu Tevfik Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Kocaeli Mebusu Salâhattin Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al
mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Malatya Mebusu Abdülmuttalip Beyin 
takriri tekrar okundu) 

Reis — Bu takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; bir hay
van ismi bir kanunda iki türlü mü yazılır ? 

Reis — Merkebin türkçesini yazıyoruz efen
dim. 

Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

J&ADDE 3 — Davar ve ehlî hayvanlar vergi
sini hayvan sahipleri verir. Hayvan kimin elin
de bulunursa sahibi hükmündedir. 

Bütçe Encümeni namına Kemal Zaim B. — 
Davar ve ehlî kelimeleri kalkacaktır. 

Reis — (Davar ve ehlî) kelimelerini kaldırdık, 
maddeyi bu suretle kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir . 

Verginin matrahı 
MA+PDS 4 — Vergi hayvan başına alınır. Hay

vanların nev'i ve adedi her sene hayvan sahiple
rinin beyanlarına müsteniden şehir ve kasabalar
da mahalle ve köyler4e köy ihtiyar meclisleri ta-
mföidan kayit ve tesbit olunur. Hayvanlar be
şinci madde yazılı kayit müddeti içinde hangi 
mahalle veya köyde bulunursa o mahalle veya 

i köyde kaydedilir. 
! Geçici hayvanlarının kaydi, kayit ve yoklama 
müddetleri zarfında ilk tesadüf edildikleri mahal
de yapılır. Bu hayvanların vergileri takside tabi 
tutmaksızın tahsil veya kat 'î teminata raptolunur. 

Her sene nisan iptidasından on beş gün evvel 
; valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, köy ih-
ıtiyar meclislerine sayım zamanının yaklaştığını, 
ı hayvanların kayit ve tesbiti için matbu defter 
{ve ilmühaberleri almamış iseler gelip almalarını 
i ve kayit ve tesbit muamelesini usulü dairesinde 
' ve muntazam surette zamanı geçmeden yapmala-
\ nnı ve okur yazarları bulunmıyan köy meclisleri-
' ne civar köylerden okur yazar kimselerin yardımla
rını temin zımnında ittihaz edecekleri tedbirleri 
tahriren ve şifahen bildirmek vazifesile mükellef
tir. 

Tahsin B. ( Kastamonu ) — Kanun ismi « Sa
yım » vergisi olsun diye teklif ettiğim zaman, ka
nunun hiç bir maddesinde sayım olmadığından 
bahisle reddettiniz. Bu maddedeki « Sayım » ne? 

Reis — Vergi... Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince vergi alına
cak hayvanlardan domuzdan maada hayvanlar 
için, her malî seneye tekaddüm eden nisanın bi
rinci gününden itibaren on beş gün içinde sahip
lerinin beyanları zabıt ve kaydedilir. Domuzlar için 
kayit müddeti her sene eylül iptidasından itibaren 

[ on beş gündür. 
Hayvan sahipleri bu müddetler içinde hayvanla

rın bulunduğu mahallin köy veya mahalle ihtiyar 
meclislerine müracaatla nevi ve adedini erkek veya 
dişi olduklarını beyan ederek ihtiyar meclisleri 
nezdinde açılmış olan matbu kayit defterlerine 
kayit ve zaptettirmeğe ve defteri imza eylemeğe ve 
yazı bilmediği takdirde mühürlemeğe ve kay
dettirdiği yahvaalarm adet ve nevilerini göste
rir muhtar ve ihtiyar meclislerinin resmî ve za
tî mühür ve imzalarile tasdikli kayit ilmühaberi al
mağa mecburdur. Bu ilmühaberler hayvan sahip
leri tarafından yoklama zamanında alâkadar me
murlara ibraz olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Kayit müddeti içinde kazanç 
vergisine tabi bulunan hayvanlarla ikinci madde
nin (E) fıkrasında zikri geçen damızlık hayvan
lar^ sahipleri kayit defterine yazdırmağa mec
burdur. Bu nevi hayvanlar kaydettirildiği sırada 
kazanç vergisine tabi olanlar için ruhsat ve un
van tezkerelerile tediye makbuzları ve damızlık
lar için buna ait resmî vesaik gösterilerek deftere 
işaret ettirilir ve kendilerine verilecek ilmühaber
lerde de bu cihetler dercedilir. Hudutlarda, hattı 
fasılın öbür tarafında raiy hakkını haiz olan 
şahıslar da, kayit müddeti içinde hudut haricinde 
bulunan hayvanların nevi ve adetlerini mübeyyin 
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bir beyannameyi mensup oldukları mahalle veya 
köy ihtiyar meclisine tevdi edilmek üzere kaza 
varidat idarelerine vermeğe mecburdurlar. Bu be
yannameler hayvanların kaydine esas ittihaz olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — İhtiyar meclisleri kayit müddeti 
hitam bulduktan sonra beşinci maddede yazılı 
defterin bir suretini alıkoyarak mükelleflerin im
zasını havi olan aslını, hem resmî mühür hem de 
zatî imzalarile tasdikli olarak müddetin hitam bul
duğu günü takip eden günden itibaren - resmî ta
til günleri hariç olmak üzere - azamî bir hafta zar
fında köy veya mahallenin birinui dereceden mer
but bulunduğu en büyük mülkiye memuruna mak
buz mukabilinde vermeğe mecburdur. 

Mülkiye memurları bu defterleri vürutlarından 
itibaren nihayet kırk sekiz saat zarfında kezalik 
makbuz mukabilinde mal memuruna tevdi ederler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kayit defterlerinin mal dairele-
rie tevdii için yedinci maddede tayin edilen müd
detin hitamını takip eden günden mayısın on beşin
ci günü akşamına kadar devam etmek üzere domuz
dan maada bilûmum hayvanların yoklaması yapılır. 
Domuzların yoklaması eylülün on altıncı günün
den otuzuna kadar olan müddet zarfında icra olu
nur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Yoklama memurları yoklama mın-
takaları dahilindeki hayvanların bulundukları ma
haller ile ahır, mandıra gibi yerleri yoklıyarak 
defterde yazılı miktarlara ve sahiplerinin ellerin
deki kayit ilmühaberleri muhteviyatına mutabaka
tını tetkik ve tesbit ettikten sonra kayit ilmüha
berlerini alarak mukabilinde sahiplerine yoklama 
ilmühaberi verirler. 

Kazanç vergisine tabi tutuldukları yazılı hay
vanlara ait unvan ve ruhsat tezkerelerile tediye 
makbuzlarının ve ikinci maddenin (E) fıkrasında 
yazılı damızlık hayvanlara ait resmî vesikaların 
yoklamada kayit defterile mutabakati tetkik olu
nur. 

Seyyar maliyecilerden yoklama esnasında hazır 
bulunmıyanlann unvan ve ruhsat tezkerelerile te
diye makbuzları avdetlerinde görülür. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yoklamada kayit harici zuhur 
eden hayvanlar için sahiplerinin isim ve şöhret ve 
ikamet mahallerini ve hayvanların cins, nevi ve 
adetlerini ve bulundukları mahalleri ve kayit ha
rici bulunduklarının sureti sübutunu mübeyyin 
yoklamayı yapan tarafından mahallinde bir zabıt 

varakası tanzim edilerek sahiplerine, bunlar hazır de
ğilse çobanlarına veya adamlarına imza ettirilir. 
bunların imzadan imtinaları halinde, imtina key
fiyeti, zabıt varakasına şerh verilerek hayvanların 
bulunduğu mahalle veya köyün muhtar veya ihti
yar meclisi âzasından en az iki zate tasdik ettirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Yoklama memurları, momur 
oldukları mıntakanın yoklama muamelesini muay
yen müddet içinde bitirmeğe ve bu müddetin hi
tamından itibaren azamî üç gün zarfında yoklama 
netayicini mübeyyin defler ve vesaiki taraflarından 
tasdikli olarak varidat dairelerine tevdi etmeğe 
mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Hayvanların nakli 
MADDE 12 — Kayit müddeti içinde vergiye 

tabi hayvanlarını bir daha dönmemek üzere bulun
dukları köyden diğer bir köye nakletmek istiyen-
ler, hayvanlarını bulundukları köyün kayit defte
rine kaydettirip kayit ilmühaberi almağa ve bu il
mühabere hayvanlarını nakledeceklerini işaret et
meğe mecbur oldukları gibi hayvanları götürdükle
ri köyün ihtiyar meclisine müracaatla kayit ilmü
haberlerini göstermeğe ve vize ettirmeğe de mec
burdurlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulundu
ğu köyden diğer köye götürecekler dahi yoklama 
memuruna müracaatla hayvanlarının yoklamasını 
icra ve kayit ilmühaberlerini yoklama ilmühaberle-
rile tebdil ettirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama muamelesini gidecekleri zamana kadar 
yaptırmıyan hayvan sahipleri bulundukları köyün 
ihtiyar meclisine müracaat ederler ve bir vesika 
alırlar. 

Bu vesika ile ellerindeki kayit ilmühaberlerini 
gittikleri köyün ihtiyar meclisine gösterirler ve vize 
ettirirler ve keyfiyeti o köyün yoklama memuruna 
bildirmesini ihtiyar meclisinden isterler. Yok
lama müddeti içinde damızlık hayvanlarını bu su
retle nakledenler damızlık vesikalarını yanlarında 
bulundurmak mecburiyetindedirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Kayit yoklama ve taksit müd
detleri içinde hayvanların, bulundukları kaza ha
ricine, tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde hayvanlarının hepsini ve
ya bir kısmını bulundukları kaza haricine çıkar
mak istiyenler bizzat veya ihtiyar azasında biri 
vasıtasile kayit ilmühaberlerini mensup oldukları 
kaza varidat idaresine göstermeğe ve nakledecek
leri hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi al
mağa mecburdurlar. 

Köylerdeki hayvanların hudut geçidindeki müş-
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terek meralarına gidip gelmeleri bu hükme tabi de-1 
ğildir. 

Yoklama müddeti esnasında hayvanlarının hep-' 
sini veya bir ksımını mukayyet bulundukları ka
za hududu haricine çıkarmak istiyenler dahi yok- j 
lama memuruna müracaat ederler ve ellerindeki ka-
yit ilmühaberini yoklama ilmühaberi ile tebdil etti
rirler. Yoklama ilmühaberini ya bizazt veya ihti
yar meclisi âzasından biri vasrtasile tabi bulunduk
ları kaza varidat idaresine gösterirler ve alacak
ları nakil veya ifraz tezkeresi ile hayvanlarını nak
lederler. 

Bu suretle kayit, yoklama veya taksit müddet
leri içinde hayvanlarını mukayyet bulundukları 
kaza hududu haricine çıkarmak istiyenler borçlarını 
tamamile vermeğe veya bir banka mektubu göster
meğe ve yahut bulundukları mahallin ihtiyar mec
lisleri tarafından, bu meclislerin kendi malî mesu
liyetleri altında, kefaleti tasdik edilen bir zati ke
fil göstermeğe mecburdurlar. Binek hayvanı sahip
leri de hayvanlarının kayit ve yoklama ilmühaber
lerini beraberlerinde bulundurmağa mecburdurlar. 

Kaza haricindeki yaylalarına çıkarılacak hay
vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylalarının 
bulunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sa
hipleri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe 
mecburdurlar. Yayla tezkeresi veren kaza varidat 
idaresi de tezkeresi verilen hayvanların nevi ve ade
di ve sahibinin ismile tezkerenin tarih ve numa
rası gösterilerek yaylağın bulunduğu mahal mal 
dairesine tahriren malûmat verilir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza hari
cine nakillerinde kayit veya yoklama ilmühaberle 
beraber bulunmak şartile, kazanç vergileri için al
mış oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil ve 
ifraz tezkeresi yerine geçer. 

Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 
içinde, ecnebi memleketlerden Türkiyeye ithal edi
len. hayvanların nakli için sahipleri, bu hayvan
ların ithal edildikleri gümrük idaresinin bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaat ederek gümrük 
resminin verildiğini bildiren makbuzu gösterirler. 
ve hayvanları nakledecekleri yerleri bildirerek 
buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi alırlar. 

Kayit zamanında memleket hudut hatlarının 
öbür tarafında bulunupta sahiplerinin beyanlarına 
göre kayitleri yapılmış olan hayvanların yoklama 
zamanında Türkiyeye avdetlerinde sahipleri güm
rük memuruna müracaat ederek hayvanlarını say
dırmağa ve hayvanların cins ve adedini göstermek 
üzere bu memurdan alacakları vesikayı mensup bu
lundukları kaza varidat idaresine göstermeğe mec
burdurlar. 

Şahin B. (Gazi Antep) — Efendim; encümen
den bir sual soracağım. Süriyeden bize yaylat
mak üzere bir çok hayvanat getirilir. Bunlar ge
rek gümrükte ve gerekse sayım kanununda bir 
çok münazaaları mucip olurlar. Olur ki ; Suriye, 

sayım parasını evvelce almıştır. Buraya geldiği va
kit biz de almak isteriz. Halbuki bunlar memleke
timize, tekrar geldiği yere gitmek üzere gelmiştir. 
Bu hususta bir az izahat verirlerse, zan ederim fay
dadan hali olmaz. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı ) — Efendim, bunun için itilâfnameler vardır. 
Bu itilâfnamede verginin o mal ile alâkadar kimse
nin ikamet ettiği yer hükümetine verileceği mez
kûrdur. 

Şahin B. ( Gaziantep ) — Efendim; bizde ko
misyoncular vardır ve belki miktarı yüz, yüz elli 
bin kadar olan hayvan Suryeden memleketimize 
girer, bizim komisyoncular bunları getirir dağ
larda otlatır. Memleket te bu suretle pek çok is
tifadeler eder. Halbuki mal buraya ait değildir. 
Meselâ halepte bulunan birisine aittir. Bunların 
burada sayım vergisine tabi tutulması doğrumu 
dur, değil midir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — Arzet-
tiğim gibi, malın esas sahibi Halepte ise, vergiyi 
oraya verir. Fakat burada ise biz alırız. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Verginin miktarı 
MADDE 14 — Vergi hayvan başına aşağıda 

hizalarında yazılı miktarda alınır: 
1 haziran 1931 malî senesinde tatbik olunacak 

miktar 
Nevi 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiç, katır 
Eşek 
Domuz 

Kuruş 
60 
40 

200 
150 
100 
125 
50 

' 350 
1 haziran 1932 tarihinden itibtren alınacak 

miktar 
Nevi Kuruş 

Koyun ve kıl keçi 50 
Tiftik * 40 
Deve 200 
Manda 150 
Sığır 90 
At, kısrak, iğdiç, katır 125 
Eşek 50 
Domuz 300 

Hamdi B. ( Mersin ) — Muhterem efendiler, 
14 üncü maddenin 1931 senesinden itibaren tatbik 
edilecek kısmında, Maliye Encümeni ile Bütçe En
cümeni arasındaki fark, yalnız tiftiklerdir. Maliye 
Encümeni (45), Bütçe Encümeni de (40) olarak 
teklif ediyor. Bütçe Encümeninin teklifi daha 
muvafıktır. ( 1932 ) senesinden itibaren tatbik 
edilecek kısımda da bu iki encümenin teklifleri 
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arasındaki farkın birisi mandadadır. Manda Mali-j 
ye Encümeninin teklifinde (120). Bütçe Encüme
ninin teklirinde (150) kuruş olarak tayin edilmiş
tir Esbabı mucibesini okudum: Mandanın adedi 
az olduğunu ve ihracat mevadı meyanında bir 
mevkii olmadığını ileri sürüyorlar. Adedinin az 
olması bütçe üzerinde bir tesir yapmadığını göste
rir. Vakıa mandanın ihracat mevadı meyanında 
bir mevkii yoksa da; ithalât mevadı meyanında 
mühim bir mevkii vardır. Bu gün memleketimize 
Hindistandan, Cinden bir çok manda derisi geli
yor. Dabağlanıp satılıyor. Bunu memleketimiz 
dahilinde temin edelim. Memleketimizdeki manda
ları çoğaltmak çarelerini arayalım. 

Sonra manda köylerimiz için ancak bir çift 
hayvanıdır. Yoksa etlik hayvan değildir. Çiftçi 
öküzle, atla yapamadığı ağır işi mandaya gördürür. 

Arabalarını mandaya çektirir. Manda köylü 
nün öküzünün yapamıyacağı işleri yapar. Bunu 
biraz himaye lâzımdır. Binaenaleyh bendeniz Ma
liye Encümeninin tesbit ettiği vergi miktarının 
kabulünü rica ederim. 

Sonra domuzdan Maliye Encümeni 200 kuruş, 
Bütçe Encümeni 300 kuruş vergi alınmasını teklif 
ediyor. Domuzun 300 kuruş olarak vergiye tabi 
tutulması mümkündür, beslenmesini arzu etmemek 
demektir. Halbuki memlekette domuz beslenirse 
her halde eyi bir ihracat emtiası olabilir. Ayni za
manda mezruata zarar veren yabanî domuzlar var
dır. Köylülerimiz bunlarla mücadele ediyor, öl
dürüp atıyorlar. Fakat yabanî domuzların etinden 
jambon, salam yapılabilir. Halbuki memlekette 
domuz beslenmediği için köylüler bunu bilmiyorlar 
ve yabanî domuzları köylüler bu suretle itlaf edi

yorlar. Memlekette ehlî domuzlar beslenirse ve bunlar 
ihracat emtiası meyanına girerse o vakit, köylü bun
ların etinden istifade etmesini öğrenecektir. Bu gün 
domuz yetiştirmek için bazı türk gençleri heves et
mişlerdir., Bunların bu heveslerine bu' ağır vergi ma
ni oluyor. Binaenaleyh bu vergiyi indirsek memle
kette domuz eyi bir ihracat meyanına girecektir. 
Bendeniz 1931 senesinden itibaren Maliye Encüme
ninin teklifinin kabul edilmesini rica ediyorum. 

Emin B. (Eskişehir) — Maliye Encümeni na
sılsa bu sefer mülâhazasını pek geniş tutmuş. 

Efendim; hepimiz bu hükümet çarkının selâ
metle dönmesini candan, gönülden istiyen insan
lardanız. Bendenize öyle geliyor ki ; bu gün ya
pacağımız tenzilât hayvanatın çoğalmasında ve 
sui istimalin kalkmasında bu günden itibaren 
tesirini gösterecek ve bu günkü malî tesirini üç 
beş senede telâfi edecektir. 

Bendeniz bu noktai nazardan düşünüyorum ve 
yapılan tadilâtı az görüyorum. Tabiî Heyeti Muh
tereme nasıl tensip ederse öyle olur. 

Asıl bendenizin arzedeceğim tiftik meselesi
dir. Bu gün tiftiğin okkası (35) kuruştur ve bu 
da alıcılarının fiyatlarıdır. Hakikî bir talibi yok
tur. Memlekette istihlâk kabiliyetimiz yoktur, va- • 

sıtanız yoktur. Hayvanı değiştirelim başka bir 
şey koyalım. Buna da imkân yoktur. 

20 - 22 vilâyetin merasında tiftikten başka bir 
şey olmaz. Vakıa Anadolu yaylası, 20 vilâyetin 
ihracat eşyası, kendisini geçindirebilecek, refaha 
eriştirecek bir derecededir. Bu gün Ankarada gör
düğümüz hıristiyanların büyük kâşaneleri hep tif
tik yüzünden yapılmıştır. 

Bu gün tiftik düşmüştür, fakat bu halde kal-
mıyaeaktır. Bir çok esbaba tevessül edilecektir. Lâ
kin bu gün bunu bu halden kurtarmak için, buntı 
olduğu gibi kabul ederek, çok fedakârlık yapmak 
lâzımdır. Bendeniz encümenin gelecek sene için 
düşüncesini o kadar faydalı görmüyorum. Bunu 
bu günden itibaren yapmalı ve hayvan miktarı ço
ğaldıkça vergi nisbeti artacak, bir sekil bulmalı
dır. 

Eskiden altın para zamanında, vergi 60 para 
iken, tiftiğin okkası yirmi kuruştu. Vergi bu 
gün 40 kuruş olduğuna nazaran tiftiğin okkası üç 
lira etmelidir. 

Rasih B. (Antalya) — Yün kaçadır Emin Be
yefendi ? 

Emin B. (Eskişehir) — Ondan da bahsedece
ğim. 

Rasih B. (Antalya) — Hep tiftikten bahseder
seniz, bu şahsî olur. 

Emin B. (Eskişehir) — Şahsî değildir, ondan 
da bahsedeceğim. 40 kuruş hakikaten ezicidir. Bu 
nesil tükenecek bir vaziyettedir. 35 kuruş teklif 
eden Şebin Karahisar Mebusu İsmail Beydir. Bu 
zatın ne koyun ne keçisi ve ne de bu işle alâkası var
dır. Bendeniz de 35 kuruşun kabulünü rica edece
ğim. 

Kıl keçiye gelince; bu memlekette bazı zihniyet 
vardır, kıl keçi muzurdur derler. Halbuki bu 
memlekete kıl keçi lâzımdır. 

Bendeniz Maraşı dolaştım. Malatyayı, Çankırı-
ve civarını gezdim. Orada öyle yerler vardır ki, 
kıl geçiden başka hiç bir hayvan yaşamaz. Ahaliyi 
çağırdım. Ne faideniz olur dedim - çünkü biz bura
da keçileri sağmayiz - dediler ki, 20 keçimiz varsa, 
20 okka yağ alırız, 20 okka peynir alırız ve bu su
retle vergimizi öderiz. Oralar, kara keçiden başka 
ne sığır ne de tiftik yaşamıyacak taşlık çalılık 
yerlerdir. Memleketteki kara keçi muzurdur zihni
yetini değiştirmelidir. (Yalandır sesleri). 

Hüseyin Hüsnü B. ( İsparta ) — Yalandır, mu-
zir değildir. Bilmeden soyuyorlar. 

Emin B. ( Devamla ) — Bunun himayesi zaru
ridir, teşvik lâzımdır. 

Koyun meselesine gelince: Koyun az çok kâr 
bırakıyor. Lâkin sahillerde geniş merası ve çayı
rı olan yerlerde Ankara gibi dağlık yerlerde ko
yun fazla kâr getirmez. Halk bunu sırf süt için bes
ler. Bendeniz hak olarak gördüğüm, koyun için 
40, kara keçi için 30, tiftik içinde 20 kuruştur. 

Rasih B. ( Antalya ) — Müsavat olmıyor.' 
Emin B. — Hakikat budur. Hakikati arzedi-

yorum. 
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Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Bir az lâubali
liktir, şahsidir, (Gürültüler ) . 

Emin B. — Rica ederim arkadaşlar insanın 
şahsen alâkadar olduğu bir meseleyi müdafaa et
mesini . . . ( Devam, devam sesleri ) şerefli bir va
zife görmeliyiz. Bendeniz şimdiye kadar menafii 
umumiye haricinde bir hatve atmamışım. Bundan 
sonra da bu çerçeve haricinde bir hatve atmıyaca-
ğım. ( Ona şüphe yok sesleri ) . Bendeniz tiftiğin 
bütün acılıklarını, tatlılıklarını tatmışım. 

Tiftikten zarar görmüş kâr görmüş, bu uğur
da çok çalışmış ve çok yorulmuş, tecrübe görmüş 
bir adamım, bu gün şahsen kendi meralarımız mü
sait olduğu için, sair davarcılara nisbeten daha 
fazla mahsul aldığımız halde, bu gün bu tiftiği hi
maye edemiyecek bir vaziyetteyim. Gelecek sene 
siz de buna şahit olacaksınız. Binaenaleyh memle
ketin bütün mukadderatma hâkim sizsiniz. Nasıl 
bilirseniz öyle yapmız. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; bendeniz-
ce 1931 malî senesinde tatbik edilecek bir cetvelin 
aslî maddeler arasmda bulunması doğru değildir. 
Kanunun asıl metni bundan sonra tatbik edilecek 
kısmıdır. Bu cetvel aşağıda muvakkat bir madde 
halinde dercedilmelidir. 

Kemal Turan B. (İsparta) — Efendim; ihracat 
emtiamızdan olan tiftiğin günden güne düştüğü 
malûmdur. 

Yalnız Emin Beyefendinin buyurdukları gibi, 
tiftiğin otuz beş kuruşa satıldığını işitmedik. Ben
deniz daha geçenlerde Istanbulda idim. Orada tif
tiğin piyasası doksan beş kuruştu. 

Emin B. (Eskişehir) — Hayır, hayır bu zaman 
doksan beş kuruşa tiftik satılmamıştır. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Köylerde otuz 
beş kuruşa alan yoktur. 

Kemal Turan B. (İsparta) — Buradaki yanlış 
beyanat ihracat emtiası üzerine fena tesir yapar. 

Emin B. (Eskişehir) — Beyefendi bilmeden 
söylüyorsunuz. Daha dün Çubukta otuz beş ku
ruştan satılmıştır; doksan beş kuruşa tiftik satıl
dığını ben hiç işitmedim. 

Şakir B. (Ankara) — Hattâ altmış kuruşa da 
satılmamıştır. 

Kemal Turan B. (İsparta) — Istanbulda bun
dan on beş gün evvel doksan beş kuruş üzerinden 
tiftik satılmıştır. (Hayır hayır; yanlış sesUri). 

Ben size satış yerlerini gösteririm. Piyasada 
düşkünlük vardır. Fakat, böyle (35) kuruş da de
ğildir. 35 kuruş diye söylenirse müstahsiller üze
rinde fena tesir yapar. Bunu arzetmek isterim. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim, beye
fendi arkadaşımızın buyurdukları îstanbula ait bir 
piyasa olabilir. Fakat bu gün bu vergiyi verecek 
köylünün elindeki tiftik 35, nihayet 40 kuruşa alı
nıyor. Bundan 15, 20 gün evvel Haymanaya 
gittim. Orada bir çok köylülerle temas ettim. Tif
tik keçilerinin kendilerine olan masraf ve iradmı 
hesap ettirdim. Gördüm ki ; iradı, masraf mm üçte 
biri bile değildir. Orada bizzat şahidi olduğum 

bir hadise oldu. Satmak için tiftiğini getiren bir 
köylü okkasına (40) kuruş istedi. Tüccar almadı. 
O da bırakıp gitti. İktisat Encümeninin tadili 
(35) idi. Maliye Encümeni (45) yapmış. Bütçe 
Encümeni, (40) a indirdi. Tiftik resminin tenzil 
edileceği şayiası bu sene Devlete 600 bin tiftik ka
zandırmıştır. Geçen seneki tiftik mevcudu 
2,800,000 iken bu sene bu şayia dolayısile sayım 
neticesinde tiftiğin adedi 3,400,000 ne çıkmıştır. 
Bunun sebebi, tiftik resminin tenzil edileceği şa-
yiasıdır. Binaenaleyh resim itibarile burada Dev
letin gaybettiği bir şey yoktur. (40) kuruştan a-
lındığı takdirde (3,400,000) tiftikten, tiftik basma 
bir kuruş ikram edilmiş oluyor. (35) kuruştan alı
nırsa (170) bin lira kadar bir ikram yapılmış olur. 
Bendeniz İktisat Encümeninin teklifi veçhile (35) 
kuruşa tenzilini bilhassa rica ediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Muhterem arkadaşlar; bu vergiden ya
pılan tenzilâttan gerek bu seneye taallûk eden kıs
mı gerek gelecek seneden itibaren tatbik edilecek 
miktarı hakkında Heyeti Celilenize maruzatta bu
lunacağım. Gerçi yağ, peynir, bilhassa tiftik, 
yapağı fiyatları iki sene, üç sene evvelki rayiç
lerine göre bu gün hakikaten biraz düşkündür ve 
bu düşkünlük nazarı dikkate almdığı içindir ki, bu 
tenzilât Hükümet tarafından teklif edilmiş ve encü
menler tarafından kabul olunmuştur. 

Bu lâyiha, bilhassa bu madde, aynen kabul buy-
rulduğu takdirde bu sene vergiden iki milyon kırk 
üç bin lira eksik alınacaktır. Bunun yedi yüz bin 
lirası, idarei mahalliyelere ait, bir milyon üç yüz 
bin lirası da Devlet hazinesine ait olan kısımdır. 
Bu sene eksik alacak iki milyon kırk üç bin liranın, 
bir milyon iki yüz bin lirası öküz ve inkelrden, 
üç yüz kırk üç bin lirası tiftiklerden, iki yüz kırk 
beş bin lirası mandalardan, yüz yetmiş bin lirası at 
ve esterlerden, doksan bin lirası da merkeplerden
dir. Gelecek sene tatbik edilecek cetvele göre, dört 
milyon beş yüz kırk iki bin lira eksik alınacaktır. 
Bu ikinci cetvele göre - ki kanunun asıl ahkâmı 
daimesi o cetveldir - noksan alınacak olan bu para
nın bir milyon beş yüz on dört bin lirası, idarei 
mahalliyeye, üç milyon yirmi sekiz bini de, mali
yeye aittir. Bu miktarları verginin, muayyen nis-
beti dahilinde vasati olarak sülüs ve sülüsan olarak 
ifade edersek idarei mahalliye hisseleri, bazıların
dan fazla, bazılarından daha eksik alındığı için 
vasati olarak sülüsle ifade olunabilir. Demek ki 
sülüsü idarei mahalliyelcrin, sülüsanı maliyenin
dir. Bu yekûnun, 2 357 000 lirası koyun, keçi ve 
tiftikten, 245 000 lirası mandalardan, 1 680 lirası 
inek ve öküzlerden, 170 000 lirası at ve esterlerden, 
90 000 lirası da merkeplerden tenzil edilmiş olu
yor. Tiftiklere ait tenzilât bu sene, Maliye Encü
meninin teklif ettiği kırk beşe mukabil, Bütçe En
cümeni tarafından 40 olarak kabul olunmuştur. 

Fakat Bütçe Encümeni, İktisat Encümeninin 
! arzu ettiği gibi, otuz beşe indirilmesi imkânını bu
lamamıştır. Arzettiğim bu tenzilât, gerek Devlet 
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bütçesi için ve gerek idarei mahalliye bütçeleri için ise hakikaten çok lâzımlı ve çok nafi bir hayvan-
çok mühim bir rakamdır. 

Zaten bu senenin vergileri nisanda tahakkuk et
miş ve mayısta yoklamaları bitmiştir. Bu gün tah
sil devresinde bulunduğumuz için tahakkuk etmiş 
bu vergi üzerinde hesabın iade muamelesini yapma
ğı, bilhassa senenin Vaziyetindeki hususiyetini ve 
Devlet bütçesinin sıkışıklığını nazarı dikkate alarak 
muvafık görmedik. Bu sebeple encümenler bu sene 
için ayrı bir cetvel, bundan sonraki seneler için de 
daha esaslı tenzilât kaydını tazammun etmek üzere 
diğer bir cetvel teklif ettiler. Bu iki cetvelin tenzi
lât miktarları da Heyeti Celilcnize arzedildi. Bu gün 
alacağımız vergi miktarını eskilerine nisbet eder
sek, bu verginin 1330 senesinden evvelki vergiden 
fazla değil; eksik olduğunu görürüz. Daha evvel 
tiftik resmi, kesri munzamlarile beraber, altın para 
olarak 5 kuruş 30 para idi. Bu gün o hadde, belki 
de onun dununa- getirilmiştir. Bilhassa ihracat eş-1 zarar vermez. 

dır. Maatteessüf bu biçare hayvanlar hakkında 
Meclisi Âlinizin nazarı dikkati hiç celbedilmemiş-
tir. Eğer bütçenin vaziyeti müsait ise hayvanat ve 
koyunlar hakkında tenzilât icrasını rica ederim. 
Değilse o başka. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar; ke
çi çok zararlı bir hayvandır. Bilirsiniz, keçinin 
uyuzu pınarın başından su içer derler. Nerede yeni 
filiz vermiş bir ağaç varsa,nerede körpe bir dal 
varsa gider onu yer. imansız aşağıdaki dalları ye
mez. Çünkü onları yerse bir zarar görmez. Bunun 
bir lüzumu yoktur. Bulgarlar bunları sürmüş at
mıştır. Bunlardan alınacak verginin artırılması lâ
zımdır. Hocam yene yanlış bir kelime söyledi. (La-
zımlı» dediler. Yanlıştır (lüzumlu) diyeceksiniz. 

Hasan Basri (Bebeliberek) —Keçi hakkındaki 
fikriniz yanlıştır tebdil ediniz, onlar ormanlara 

yalarından birini teşkil eden bu tiftik emtiası son 
senelerde diğer iki memleketin rekabetine de ma
ruz kaldı. Zaten bunlar lüks mal olduğu için bu ya
şadığımız senelerin tevlit ettiği kriz sebebile, yani 
istihlâkat miktarlarının eksilmesile sarfiyatça da 
düşmüş ve binnetice fiyatlar eksilmiştir. Bunun 
içindir ki; bu sene için tiftik üzerinden fazla ten
zilât icra edilmiştir. Verginin daha ziyade tenzilâ
ta mütehammil olup olmadığını tahlil edersek niha
yet fiyatların mütehavvil ve mütemevviç olduğunu 
görürüz. Bu sene altmış, yetmiş kuruşa düşen tif
tik bir sene sonra doksan, yüz kuruşa çıkabilir. 

Biz devamlı bir hüküm vazediyoruz. Bu hük
mü vazederken tiftik resmi olarak konulan 40 ku
ruş, bundan evvel altın para zamanında alınan re
simden daha azdır. Binaenaleyh tiftiklerin üzerin
de yapılan tenzilât diğerlerinden çok fazladır. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — O zaman tuzun 
okkası bir kuruştu. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Mandalardan Ma
liye Encümeni daha çok, Bütçe Encümeni daha az 
tenzilât yapmış diye itiraz edildi. Mandaların ten
zilâtı bu seneye de şamil olduğu için onlara da lü
zumu kadar tenzilât yapılmıştır. Bu sene tenzilât 
yapılmıyan kısım, koyunla kıl keçisidir. îtiraf ede
rim ki arkadaşlar ufak bir imkân bulsaydık onlar 
üzerinde de tenzilât yapardık. Bu imkânsızlık doğ
rudan doğruya bütçe vaziyetinden çıkmış bir ne
ticedir. 

İbrahim B. (İsparta) — Bu adaletsizlik oldu. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Bu sene için iki milyon, gelecek seneden 
itibaren daimî olmak üzere dört buçuk milyon li
ra tenzilâtı tazammun eden bu lâyihayı, Heyeti 
celilenize takdim ediyoruz. Kabulünü rica ederim. 

ibrahim B. (İsparta) — Görüyorum ki, arka-

Besim Atalay Bi — Ben fikrimi değiştirmeni. 
ibrahim B; (İsparta ) — Bunlar memleketin 

servetidir. 
Reifi'— Efendim takrirler vardır okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
14 üncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif eylerim: 
MADDE 14 — Vergi hayvan başına aşağıda 

yazılı miktarda alınır: 
Kuruş 

50 
35 

200 
125 
90 

100 
40 

300 
Kayseri Mebusu 

A. Tevfik 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tiftik resminin İktisat Encümeninin tadili veç

hile otuz beş kuruş olarak kabulünü teklif eylerim. 
Yozgat Mebusu 

S. Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Keçilerin ormanlarda yaptığı tahripler her

kesçe bilinir. Kara keçi vergisinin (70) kuruşa çı
karılmasını ; koyunun (40) kuruşa, indirilmesini tek
lif ederim. 

Aksaray Mebusu 
Besim Atalay 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiç, katır 
Eşek 
Domuz 

YÜKSEK REİSLİĞE 
14 üncü maddenin 1 haziran 1932 tarihinden 

Encümeninin 
daşlar tiftiğin muhtacı himaye olduğunda İsrar 
ediyorlar, haklıdırlar. Fakat muhtacı himaye olan itibaren alınaeak miktarda, Maliye 
yalnız tiftiğimiz değil, bütün hayvanatımızmdır teklifini kabul eylerim. 
Memleketimizin ve milletin yegâne servet menbaı: Mersin Mebusu 
bu hayvanlardır. Hiç nazara alınmıyan kıl keçisi' Hamdi 
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Reis — Takrirleri birer birer reye arzedeceğim. 
Evvelâ Ahmet Tevfik Beyin takririni nazarı 

dikkate alanlar .... Almryanlar .... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

( Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu). 

Reis — Encümen âzası meyanında imzanız 
vardır. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; ben
deniz bu teklifi hususî olarak yaptım, mazbatada 
imzam bulunmakla maddeye hakkı muhalefetim 
müııselip olmaz ki . . . Ben kanuna muhalif deği
lim. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Hakikaten 
Süleyman Sırrı Bey Encümende, tiftik resminin 
müzakeresi esnasında, fazla tenzilât teklifinde bu
lundu. Fakat Encümen tiftik üzerinde bundan faz
la tenzilâtı muvafık görmemiştir. Binaenaleyh 
arzu ettikleri teklifi yapabilirler. 

Reis — Süleyman Sırrı Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

(Mersin Mebusu Haindi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al
mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Besim Atalay Beyin takriri tekrar okundu.) 
Reis — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan

lar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi aynen reyinize arzedeceğim efendim. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Verginin tahakkuku 
MADDE 15 — Hayvanların vergileri kayitli 

bulundukları kaza varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilir. Kayit defterlerinde kayitli hayvanların 
vergileri bu defterlerin ve yoklamada kayit harici 
zuhur eden hayvanların vergileri de yoklama def
terlerinin varidat idarelerine tevdiini müteakip 
on dördüncü maddede yazılı vergi miktarlarına gö
re hesap ve icap ediyorsa ceza zamları da ilâve edi
lerek tarh ve ihbarname ile mükelleflere tebliğ olu
nur. Varidat tahakkuk memurları bu tebliğleri 
vergilerin taallûk ettiği malî seneden evvel gelen 
mayıs ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar 
ikmale mecbur ve teahhürden mesuldürler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Nakil ve ifraz tezkeresi almak
sızın bulundukları kaza haricine çıkarılan hayvan
ların ceza zamlarile birlikte vergileri, bu suretle 
nakledildiği tebeyyün eden kaza varidat idaresin
ce tarh ve sahiplerine tebliğ ve tahsil olunur. Bu 
gibi hayvanların kayit zamanında, bulunduğu ka
zada tarhedilmiş vergileri varsa terkin olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İtiraz 
MADDE 17 — Hayvan sahipleri ihbarname

lerin tebliğinden itibaren, resmî tatil günleri hariç 
olmak üzere, on beş gün içinde tarholunan vergile
re ve ceza zamlarma, belediye ve ziraat odası reis
lerinin, ziraat odası bulunmıyan yerlerde belediye 
ve ticaret odası reislerinin ziraat ve ticaret 
odalarının bulunmadığı yerde de belediye reisi ile 
belediye âzasından iki zatın dahi iştirakile içtima 
edecek olan mahallî idare heyetleri nezdinde iti
raz edebilirler. Bu itirazlar, hulul eden vergi 
taksitlerinin tahsilini tehir edemez. 

Bu suretle teşekkül edecek meclislerce verilen 
kararlar, alâkadarlar ve varidat idareleri tarafın
dan merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde, tebliğ 
tarihinden itibaren, resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere, bir ay zarfında temyiz edilebilir. Temyiz 
kararlan katidir . 

Nihaî karar neticesinde fazla alındığı tahak
kuk eden vergi miktarı iade veya mahsup olunur. 

Reis —r- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Tahsil 
MADDE 18 — On üçüncü maddede yazılı ah

val müstesna olmak üzere, bu kanun mucibince 
alınacak vergiler ile ceza zamları aşağıda yazılı 
müddetlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti : 
Davarlar ve develer için \ Haziran 
Sığır ve mandalarla at, iğdiç, 1 
Kısrak, katır ve eşekler için j 
Domuzlar için J Teşrini evvel 
Aylarının ilk haftasıdır. 
İkinci taksit, mezkûr ayları takip eden ayların 

birinci haftasıdır. 
Müddetleri içinde tediye edil m iyen vergi tak

sitleri, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Cezalar ve ikramiyeler 
..MADDE 19 — Yoklama müddeti içinde kay-

dettirilmeyip yoklamada meydana çıkarılan hay
vanlar üç misil vergiye tabi tutulur. 

Yoklama müddetinden temmuz onuna kadar ge-
•çecek müddet içinde kayit harici kaldıkları anlaşı
lan hayvanlar mektum addolunarak beş misil ver
giye tabi tutulur. 

Kayit müddeti içinde bulundukları köye kaydet
tirilerek ilmühaberini almaksızın diğer köye nakil 
ve kaydedilen hayvanların vergilerine yüzde on, 
yoklama müddeti içinde yoklama ilmühaberi ve ih
tiyar meclislerinin vesikası olmaksızın bulundukla
rı köyden diğer köye nakledilenlerin vergilerine 
yüzde yirmi kayit ve yoklama müddetleri içinde 
nakliye veya ifraz tezkeresi almaksızın bulunduk-
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lan kaza haricine inkardan hayvanların, bulun
dukları yerde bu müddetler içinde kayit ve yok
laması yapılmış ve vergileri verilmiş olduğu 
sahiplerinin göstereceği kayit ve yoklama ilmüha
beri ve tahsilat makbuzu ile anlaşılırsa (tezkeresiz 
nakil dolayısile) vergilerine yüzde yirmi, bu suret
le kaydi ve yoklaması icra edilipte vergileri tediye 
edilmeksizin veya teminata bağlanmaksızın tezkere
siz nakledilen hayvanların vergilerine yüzde elli 
zammolunur. 

Nakledilen hayvanların tamamı veya bir kısmı 
nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz tezkerelerinde-
ki miktardan fazla /alıur ederse fazlası nıektum 
saydır. 

Yoklamaya başlanmadan evvel kendine ait hay
vanların köy defterine yanlış kaydedildiğini ihbar 
maksadile müracaat edenlerin eksik yazılmış hay
vanlarından ceza alınmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etıniyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Nakliyede kullanılmaları dola
yısile sahipleri kazanç vergisile mükellef tutulan 
hayvanlardan kayit müddeti içinde kayit defteri
ne kaydedilmemiş olanlardan, nevilerine göre bu ka
nun mucibince tayin edilecek vergi miktarının 
yüzde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Deftere kaydedilmiyen veya nakil yahut ifraz 
tezkeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricine nak
ledilen ikinci maddenin (E) fıkrasında zikri geçen 
damızlık hayvanlardan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tarhedilecek vergi miktarlarının yarısı 
cezaen tahsil olunur. I 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Köy ve mahalle muhtar ve ihti
yar meclisleri âzasma köy veya mahallelerinin sa
yım defterlerine kayitli hayvanlara göre tahakkuk! 
eden vergi miktarının yüzde ikisi nisbetinde ve 
yoklama işlerinde istihdam edilen memurlara tah-
sisatile beraber bir maaş nisbetinde ikramiye ve
rilir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22 — Yukarıda yazılı maddelerde ta
yin olunan vezaifi miadında ifa etmiyen veya sair 
suretle vazifesinde ihmal ve terahi gösteren veya 
her hangi şekilde olursa olsun vazifelerini sui isti
mal eden memurlar ile ihtiyar heyetleri hakkmdâ 
seri usulü muhakeme ile kanunî takibat yapılır. 

Heis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
•edilmiştir. 

MADDE 23 — Davar ve hayvanları deftere 
kaydetmeksizin sahiplerine kayit ilmühaberi veren 
muhtar ve ihtiyar meclisi âzasile yoklama esnasın
da bilerek ketme meydan veren ve eshabına yol 
suz olarak yoklama ilmühaberi verdiği sabit olan 
memurlar hakkmda da Türk ceza kanununun ü-l 

I çüncü babının birinci fıkrasındaki hükümlere göre 
takibat icra olunur. 

Bu cürümleri irtikâp eden muhtar ve ihtiyar 
meclisleri âzalarının ve memurların ikramiye is
tihkakları dahi sakıt olur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 24 — Kazanç vergisile mükellef bulun

dukları sahiplerinin gösterecekleri vesaikle sabit 
olan hayvanlar ile ikinci maddenin (E) fıkrasın
daki şerait dahilinde damızlığa elverişli oldukları 
alâkadar makamlardan verilmiş vesikalarla anla
şılan hayvanlar için tahakkuk ettirilen vergiler 
malî sene girdikten sonra usulü dairesinde terkin 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Malî senenin hululünden itiba
ren üç sene içinde tahakkuk ettirilnıiyen ve tahak
kuk ettirilipte tahakkuk muamelesini takip eden 
beş sene zarfında tahsil olunmıyan vergiler ınüru-

I ru zamana uğrar. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 26 — Transit eşyasının naklinde is
tihdam edilen İran develeri mütekabiliyet şartile 
kayda ithal edilmez. Dahilî nakliyatta kullanılan 
hayvanlar bu hükümden istifade edemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ku-
bul edilmiştir. 

MADDE 27 — 12 şubat 1340 tarihli ve 410 nu
maralı ve 30 kânunusani 1926 tarihli ve 729 numa
ralı ve 22 haziran 1927 tarihli ve 1134 numaralı 
kanunlarla 18 mayıs 1929 tarihli ve 1454 numaralı 
kanunun 12 inci maddesi mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşrin
den evvel sayıma müteallik bilcümle muamelâttan 
dolayı tahakkuk etmiş ve ettirilecek olan cezalar 
bu kanun ahkâmına tevfik edilerek tahsil olunur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Efendim; ufak bir matbaa sehvi var
dır. Maddede ( bu kanunun neşrinden evvel bu 
vergiye müteallik bilcümle.. ) deneceği yerde ( sa
yıma müteallik bilcümle .. ) denmiştir. Arzettiğim 
şekilde ( bu vergiye müteallik ) olarak tashihini 
rica ederim. Madde halkın menfeatinedir. 

Reis — Maddeyi bu suretle tashih ederek reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 29 — işbu kanun ahkâmını icraya 

Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 

edilmiştir. 

5 — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1931 senesi temmuz ayı mu
vakkat bütçesi hakkında 1/131 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Beis — Efendim bir takrir var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müstaceliyetine binaen ( Devlet Demiryolları) 

temmuz muvakkat bütçesinin bu günkü ruznameye 
alınmasını ve müstacelen müzakere edilmesini arz 
ve istirham eylerim 

Nafia Vekili 
Adana 
Hilmi 

Bütçe En. Bs. Hasan Fehmi B. (Oümüşane ) — 
Efendim; encümen de bu teklife iştirak eder. Çün
kü temmuzun birinden evvel çıkması lâzımdır ki, 
hem varidat cibayet edilebilsin, hem de masraf 
yapılabilsin. Zaten bir aylık, muvakkat bütçedir. 

Beis — Efendim, teklifi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

fi 1 52 numaralı matbua saptın sonuna mer
buttur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Btmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet DemiryoUan ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü temmuz 1931 muvakkat bütçe kanunu 

MADDE 1 — 1931 malî senesi temmuz ayı zar
fında Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğü hizmetlerinin ifası için 
(922 177) lira muvakkat tahsisat verilmiştir. Bu 
tahsisat mezkûr idarenin 1931 malî senesi bütçesin
den mahsup edilir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1818 numaralı kanunun 4, 5, 6-
ıncı maddeleri temmuz 1931 zarfında da meridir. 

Beis -7- Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1931 tarihin
den muteberdir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünün icrasına 
Nafıa Vekili memurdur. 

Beis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. Rey vermiyen zevat varsa 
reylerini istimal etsinler, rey toplama muamele
si bitmiştir. 

Bir takrir vardır okunacaktır. 

5 — TAKBİBLEB 

1 — İstanbul Mebusu Hasan Vasfi Beyin, mua
mele vergisi kanunu lâyihasının bir an evvel 
Muhtelit Encümence intacı hakkında takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Muamele vergisini yeniden tetkik edecek olan 

hususî encümen henüz teşekkül ederek işe başla
madı. Halbuki koza, yün ve sair mevadı iptidaiye-
nin satış yapıldığı bu sırada bu verginin henüz te-
karrür etmemesi piyasada tereddüdü mucip olur. 
ve tüccar bu günkü vaziyet ve hesaba göre dun bir 
fiatla bu mevadı iptidaiyeyi köylüden toplıyor. Şa
yet kanun İktisat ve Maliye Encümenlerinin tekli
fi veçhile mevadı iptidaiyenin tamamen tenzili ci
hetine gidilirse bu muafiyetten mevaddı iptidaiye; 
fiatları üzerinde bile mühim bir tesiri olan bu ka

nunun bir an evvel neticelendirilmesini temin için 
hususî encümenin bir an evvel teşkili zımnında 
müstaceliyet karan verilmesini arzeylerim. 

İstanbul 
H. Vasıf 

Beis — Efendim; Divanı Riyaset te Encümen
den rica ediyor. Bir an evvel göndersin. 

Reylerin neticesini arzediyorum: Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü
nün 1931 senesi temmuz ayı muvakkat bütçesi 
kanun lâyihasına, kabul etmek suretile (177) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (177) 
reyle kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,45 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 193İ senesi 

temmuz ayı muvakkat bütçe kanununun netîcei arası 
[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ba 

îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
A l i B . 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bâ 

Şakir B. 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif B, 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük Bs 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : o 
Müstenkifler o 

Reye iştirak etmiyenler : 140 
Mûnhaller : 0 

[Kabul edenler] 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. , 

Çanakkale ) 
Osman Niyazi B. = 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. • 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum ' 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
AbdüDıak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasf i B 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

- 2 0 6 -



İ : 19 29-4M931 C : 2, 
Kırşehir 

Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sadettin B. 

Konya 
Ahmet Hamdı Bı 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Âli Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik-R. 
Faik B. 
<&alip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Reeai B. 
(Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
fîthem B. 
Memet Hacıyunus B. 
İfcühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
|brahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmâil B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

I Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
I Tmbzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı • Bı 
i ürfa 

feefet B. 
Van 

Hakkı B , 
Ulünip B. 

Yozgat 
Mmet Cevdet B. 

U.hmet Erzurumlu B. 
^.vni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman? Sırır B. 

I; Zonguldak 
feat B. 
Ulalil B. 
Ulasan B. 
İifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Halit B. (1. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
İNecip Ali B. (1. A.) 

I Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
|Faik B. 
İHasan Hayri B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

I Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
lAziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 
I Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
(Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarike B. 
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Kâzrm B. 
Gümüşane 

Edip Servet B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Ham di B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

(V.) 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Metııct Nahit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Kemal ettin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Mustafa B. 
Refik B. 

Kütahya 
iakkı B. 
vluhlis B. 
}mer Davut B. 
lecep B. 
ÎI. Momet B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B.' 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit, Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
[Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
'Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
[Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
[Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

T. B. M. M. Matbaası 
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Davar ve ehil hayvanlar vergisi hakkında I 59 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, (Valiye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

7". G 
Başvekâlet 21-V-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı 6/1334 

H. M. M Yüksek Reisliğine 
Davar ve ehlî hayvanlar vergisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 2 0 - 5 - 9 3 1 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade bnyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Umumî esbabı mucibe 

Memleketimizde davarlar, çok eski bir zamandan beri vergiye tabi tutulmaktadır. Davar vergi
sinin menşei aranılırsa, isiâmiyetin mebdeine kadar att'ı nazar etmek lâzım gelir. Bu vergi zekât 
ile ayni zamanda teşri edilmiştir. 

Tanzimatın ilânından evvel bu vergi bazan, aynen ve (ondalık resmi) unvanı altında ve bazan 
nakten (adeti ağnam) unvanı altında cibayet edilmiş, vergiye muhtelif zamanlarda, muhtelif nam
larla bir takım resimler ilâve kılınmıştır. Bilâhara Osmanlı Hükümetinin, vergilere sureti ummiye-
de tatbik ettiği ihale ve iltizam usulü ve vergiye de teşmil edilmiş ve bu vaziyette bir aralık, (mu-
kataat) namile ve iltizam usulile bu verginin cibayeti de devam eylemiştir. 

Tanzimatın ilânından sonra malî, ıslahat sırasında 1256 tarihli ilmühaberin 3 üncü maddesi mu
cibince ihale ve iltizam usulü terk ve türlü türlü namlarla istifa edilmekte bulunan rüsum lâğve
dilerek her koyun ve keçiden seyyanen beş kuruş (resmi maktu) ve yirmişerpara (mübaşiriye) 
alınması kabul olunmuştur. Bu tarz 1272 tarihine kadar devam eylemiştir. 

1273 senesinde bir koyundan senevi istihsal edilecek iradın onda biri nisbetinde olmak üzere ma
halli ahval ve şeraite göre tahavvül eyliyebilecek bir mükellefiyet ihdası kabul edilmiş ve bu meb-
deden icra kılınan tetkikat neticesinde beher koyunun haddi vasati dört ve haddi asgarî bir buçuk 
kuruş olarak tesbit olunarak vergiye vazı aslisi olan hasılat üzerine mevzu vergi mahiyeti veril
miştir. 

1288 senesinde, miktarlar vilâyetine göre yirmiden kırk paraya kadar tezyit edilmiş, 1296 sene
sinde koyun başına yirmi para, 1310 senesinde kezalik yirmi para ilâve olunmuş ve 1316 senesinde 
teçhizatı askeriye ianesi namile, sair vergilere olduğu gibi buna da yüzde altı nisbetinde zam icra 
kılınmıştır. 

5 ağustos 1330 tarihli kanunla, bütçe açığı karşılığı olarak tarifesi mucibince almakta olan 
verginin aslına, kesri munzam halinde fevkalâde bir zam yapddığı gibi, 335 ve 336 senelerinde keza 
tezyide tabi tutulmuştur. 

Hükümeti milliyenin işe başladığı tarihten sonra, 1336 senesinden itibaren verginin 4 misil ola-
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rak tahsili takarrür etmiştir. Bu miktar 11 kânunusani 1339 tarihli ve 295 numaralı kanunla 5 
misle iblâğ olunmuştur: 

Ayni zamanda bütçe açığı ve teçhizat hisseleri kaldırılmış yalnız % 5 vilâyet hissesi ipka edilmiş
tir, 

Davar vergisinde, ilk ıslahat, 12 şubat 1340 tarihli sayını kanunile icra edilmiştir. Bu kanunla 
verginin tarh ve tahakkuk muameleleri ıslah ve birinci defa olarak verginin tayininde hayvan sa
hiplerinin (beyan) 1 arına istinat edilmesi usulü vaz ve tesis ve vergi miktarları da tevhit olun
muştur. 

Aşarın, 17 şubat 1341 tarihli kanunla ilgasını müteakip, davar vergisinin diğer ehli hayvanlara 
da teşmili muvafık görülerek sayım kanununun, vergi miktarlarını mübeyyin 6 inci maddesi 30 kâ
nunusani 1926 tarihli ve 729 numaralı kanunla tadil ve mükellefiyet manda, inek, öküz, at, kıs
rak, aygır, iğdiç, katır ve eşeklere de teşmil edilmiştir. 

28 mart 1927 tarihli ve 1000 numaralı kanunla hayvan başına 2,5 ve 5 kuruş miktarında idarei 
hususiyelere ait olmak üzere zam yapıldığı gibi, 22 haziran 1926 tarihli ve 1130 numaralı kanunla 
da, beher hayvandan alınan vergi miktarına, % 50 ye kadar maarif vergisi olarak ilâve edilmesi 

kabul olunmuştur. 
Müteakiben, bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerin tadiline dair olan 18 mayıs 

1929 tarihli ve 1454 numaralı kanun mucibince, vergi asıllarile, munzam kesirler tevhit ve koyun, 
kıl keçi, tiftik, manda, eşek vergileri birer miktarda tezyide tabi tutularak: 

Koyun ve kıl keçiden 
Tiftikten 
Deveden 
Mandadan 
Öküz ve inekten 
At, aygır, iğdiç, kısrak ve katırdan 
Eşekten 
Domuzdan 

vergi alınması tesbit kılınmiştir. Elyevm cari olan miktarlar bunlardır. 
Yukarıdaki telhisten de anlaşılacağı üzere, bu vergi, zaman zaman vazı aslisini kaybeylemiş, hayvan 

başına alınan miktar mütemadi surette zamlara maruz kalmıştır. Bu zamlar, sureti umumi-
yede, ya bütçe zaruretinden, veya türk parasının kıymetinin tenezzülünden dolayı, diğer vergiler 
meyarjinda bu verginin de tezyide tabi bulundurulmasından ileri gelmiştir. Vergi nisbet ve mik
tarlarının tezyide tabi bulundurulmasında, son senelerde, birinci derecede amil olan türk parası
nın temevvücü artık tevkif edilmiştir. Cumhuriyet Hükümetinin para stablizasyonuna doğru al
dığı tedbirlerin filî netayiei iktitaf edilmek üzeredir. Badema bu sebepten dolayı vergi tezyidine 
zaruret görülmiyeceği kuvvetle ümit olunabilir. 

Türkiyede hayvan yetiştirmek ve hayvan yetiştirenleri himaye etmek hayatî bir ihtiyaçtır. Hü
kümet, hayvan yetiştirmenin ehemmiyet ve kıymetini nazarı dikkat ve itinaya alarak, vasıtasız ver
giler üzerinden yapılması kabul edilen tahfif ve ıslah programı içinde, davar ve ehil hayvanlar 
vergisini de ehemmiyeti mahsusa ile ele almış ve bu vergi miktarında mümkün olan azamî feda
kârlığı ve tahfifi icradan çekinmemiştir. Teklif olunan projede bilhassa tiftik keçilerinden ve çift 
hayvanlarından ve deveden hayvan başına alınan vergiler indirilmiş, istisna yaşındaki hayvanlar
dan zebih dolayısile alınan vergi kaldırılmış, tarh ve tahakkuk muameleleri ıslah edilmiş, cezalar 
hafifletilmiş, Hazinenin ve hayvan sahiplerinin hukukuna ayni derecede sarfedilerek salim esas
lara bağlanılmıştır. Projenin ihzarında nazanitibare alınan esaslar şunlardır: 

1) Davar vergisi, hayvanların senelik hasılatı üzerine müesses bulunduğu ve bu hasılat meya-
nırıda, yavruların da dahil bulunduğu nazarı dikkate alınarak istisna yaşında bulunan yavrular
dan sayım kanununda olduğu gibi zebih veya ahar mahalle sevk veya ecnebi memleketlere ihraç 
gibi istihlâk ve satış hallerine münhasır dahi olsa vergi alınması muvafık görülmediğinden bu ci
het projeye dercedilmiştir. 

60 
50 
230 
200 
125 
155 
60 
350 

Ku 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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2) Malî sene girdikten sonra ecnebi memleketlerden Türkiye dahiline girecek hayvanlardan o 

sene için vergi almmıyacağı tasrih kılınmıştır. 
3) Hayvan sahiplerinin, hayvanları miktarını Türkiyenin her tarafında ayni tarihte, (beyan) 

etmeleri ve bu bayanlarını köy ve mahalle ihtiyar heyetlerine kaydettirmeleri esası muhafaza 
edilmiştir. Ancak sayım kanununda bu beyan için kabul edilen nisan bidayeti, bu mevsimde hay
vanların kısmı azamı yaylalara çıkarak kaçağa meydan vermekte olduğundan muhtelif iklimler 
için mutavassıt zaman olmak üzere beyan ve kayıt müddeti, mart on beşinden başlıyarak on beş 
gün zarfında icrası kaimi olunmuştur. 

4) Beyan ve kayıt müddetinin on beş gün geri alınması dolayısile yoklama müddeti de nisan 
bidayetinden itibaren nisanın 25 inci gününe kadar geri alınmıştır. 

5) Yoklama muamelâtının, tek tahsildar marifetile yapılması, yoklamadan maksut olan faideyi 
temin edemediğinden bu işin mıntaka itibarile Maliye ve mülkiye memurları arasından tefrik ve 
intihap olunacak üçer kişilik yoklama kolları marifetile icrası kabul edilmiştir. Yoklama kolları
nın sevk ve idaresinde mahalleri mülkiye ve maliye memurları rüesasına kanunî vazifeler tayin 
olunmuştur. 

6) Gerek kayit ve gerek yoklama müddetleri içinde, hayvanların bir mahalden diğer mahalle 
veya yaylalarına nakillerine mani olmamak ve fakat kaçağa da mahal kalmamak üzere kon
trol muamelâtı kat'î esaslara bağlanılmıstır. Bu itibarla, kayit müddeti içinde hayvanlarını bir 
köyden diğer köye nakledeceklerin ihtiyar heyetlerinden kayit ilmühaberi almaları, yoklama 
müddeti içinde nakledileceklerin yoklama kollarından yoklama ilmühaberi almaları; ve hayvan
larını yaylalara çıkaracakların da yayla tezkereleri almaları mecburiyeti vaz ve bu cihetler ceza
larla teyit olunmuştur. 

7) Kazanç vergisine tabi hayvan sahiplerine teshilât olmak üzere, kayit ve yoklama ilmüha
berleri beraber bulunmak şartile kazanca vergileri için aldıkları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil 
ve ifraz tezkeresi yerme geçeceği tasrih kılınmıştır. 

8) Kayit zamanında, haddi fasılların obir tarafında bulunan hayvanlar için bunların ne suret
le kayit edileceği ve yoklama zamanında ne suretle muamele görecekleri tasrih edilmiştir. 

9) Muhtelif cins hayvanlar için icabına göre % 18 - % 25 nisbetinde vergi tenzilâtı kabul edil
miştir. 

10) Davar ve eh]\ hayvanlar vergisi, geçmiş sene zarfında sahibinin hayvanlardan ettiği istifade 
mukabili olduğundan kayit zamanında hayatta olupta yoklama veya tarh zamanında ölen hayvan
ların ertesi sene için vergileri olamayacağından, kayda geçen hayvanlar, müteakiben ölseler de 
yine vergiye tabi tutulmaları tabiidir. 

Bu vaziyet verginin bir sene evvelki hasılata istinat ettirilmesi faidesinin tabiî neticesdir. 
11) Ziraatte kullananlar ve zürraın vesaitinden bulunan hayvanların tahakkuk eden vergileri

nin, zürraın mahsulâtını satmağa başladığı ve eline para geçtiği zamanlarda tahsili muvafık 
olacağından, bu gibi hayvanların vergilerinin birinci taksitinin eylül haftasında ve ikinci tak
sitinin de teşrinievvel haftasında tahsilleri kabul olunmuştur. 

12) Sayım kanununda, beş misil ceza, bazı ahvalde çok ağır geldiğinden bunun yalnız kaçak 
vaziyete hasrile, diğer ahvalde fiil ile ceza arasında nisbeti adile aranılmış ve bu itibarla her ih
timale göre projede verginin nısfından başlıyarak misil cezaları tayin kılınmıştır. 

13) Kayit ve yoklama muamelâtile bilfiil iştigal edenlere ve yoklama kollarını sevk ve idare 
eden mahalli rüesayi memurine ikramiye verilmesi mucibi teşvik görülerek bu müteallik hükümler 
ilâve olunmuştur. 

14) Ve nihayet kanun projesine, vergi kanunlarında bulunması lâzım gelen esaslar nazarı dik
kate alınarak, verginin mevzuu ve mükellef tayin, vergi matrahı ile bunun sureti tayini ve ver
ginin tarh ve tahakkuk mahalli tahsili ve bunlaramüteferri hükümler bir tertip altına alınmıştır. 
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Maddelerin esbabı mucibesi 

Madde 1 — Bu madde vergiye tabi hayvanlarıncinslerinin ve verginin Türkiye Cumhuriyeti hudu 
du dahilindeki hayvanlara aidiyetinin tasrihi suretile verginin mevzu ve şümulü tayin edilmiştir. 

Verginin geçmiş sene zarfında edilen istifade mukabilinde alınması esası ittihaz edildiğine ve ha
riçten ithal edilecek hayvanların gümrük vergileri verilerek ithal edilmiş bulunacağına menbi 
malî sene girdikten sonra Türkiye dahiline ithal edilecek hayvanlardan o sene için vergi alınma
ması muvafık görülmüştür. 

Madde 2 — Bu maddede vergiden istisnası icap eden hayvanlar gösterilmiştir. Orduya ait hay
vanlarla rükûp hakkına malik ordu zabitlerinin kanunen muayyen binek hayvanlarının Müda-
faai Milliye Vekâletinden alınacak cetvel üzerine her sene bu vekâlet bütçesine konulacak tahsi
sattan mahsubu suretile istifası kanun icabından ise de bu tarzı muamele amelî görülmediğinden 
istisnalar meyanına bu hayvanlarda ithal edilmiştir. 

Hususî kanunları mucibince vergiden muaf tutulacak hayvanların muafiyetlerini idame edecek 
bir kaydin ilâvesi vergi kanununun vahdeti noktasından faideli görülmüştür. 

Madde 3 — Bu maddede mükellef tayin edilmiştir. Hayvan sahipleri mükellef tutulmakla 
beraber, zilyetlerle sahip hükmünde addedilmiştir. Bu hüküm ile filî vaziyet, kanunileştirilmiştir. 

Madde 4 — Bu maddede verginin matrahı ve matrahın sureti tayini tesbit edilmiştir. 
Hayvanların cins ve adetlerinin muayyen müddet içinde mükelleflerin beyanlarına istinaden 

tesbit ve kaydi esas ittihaz ve bunların icra edilmesi lâzım gelen mahallin de maddede tasrihi cihe
tine gidilmiştir. 

Kayıtların elyevm mer'î olan sayım kanununda olduğu veçhile köy ve mahalle ihtiyar heyet
lerince icra edileceği gösterilmiştir. 

Madde 5 — Sayım kanununda domuzlardan maada hayvanların sayım müddeti her malî sene
ye tekaddüm eden nisan ayının birinci gününden nisan 15 inci gününe kadar olmak üzere kabul 
olunmuştur. Umumî esbabı mucibede de yazıldığı veçhile hayvanların kayıtlarının memleketimizin 
her tarafında ayni müddet içinde icrasında zaruret vardır. 

Yapılan tetkikat neticesinde bazı mıntakalarda hayvanların nisan iptidasına kadar yaylalara 
çıkarıldığı anlaşıldığı gibi, mart 15 den mart nihayetine kadar kayit müddetinin kabulü de gerek 
hayvan sahipleri gerek memurlar için en müsait zaman olacağı tezahür etmiş olacağından kayit 
müddetinin mebdei her sene mart ayının 15 inci günü olarak kabul olunmuştur. 

Maddenin diğer hükümleri sayım vergisi kanununda münderiç esaslara göredir. 
Madde 6 — Nakliyatta istihdamları dolayısile kazanç vergisine tabi bulunmalarından dolayı bu 

vergiden muaf tutulan hayvanlarla vergiden muafiyeti kabul edilen damızlık aygır ve boğaların 
da kayit müddetleri içinde yazdırılması kontrol noktasından olduğu kadar ihsaî malûmat elde edil
meğe de müsait bir tedbir olarak mütalea olunmuştur. 

Madde 7 — Haddi fasılın öbür tarafında rayı hakkını haiz olanların hayvanlarının sureti kay
dına dair olan bu maddenin hükmü elyevm cari mevzuata muvafıktır. 

Bu hayvanların da mensup oldukları köy defterlerinde kayıtlarının icrası kontrol noktasından 
faideli görülerek maddeye ilâve olunmuştur. 

Sayım vergisi kanununun, kayit defterlerinin muayyen müddet zarfında mülkiye memurlarına 
tevdii mecburyetini tazammun eden ikinci maddesi hükmü kayit ve tevdi müddetleri arasında bir 
tedahül vücuda getirecek mahiyette bulunduğundan defterlerin tevdi müddetlerinin tefrikile bu
nun için kayit müddetinin hitamını takip eden günden itibaren üç günlük bir müddet tesbit olun
muştur 4 * 

Mülkiye memurlarının mal dairelerine bu defterleri tevdii eri için sayım kanununda muayyen 
beş günlük müddet için kırk sekiz saate indirilmiştir. 

Madde 8 — Yoklama müddeti de hayvanların kayit müddetinde yapılan tadilâta göre geri alın
mış ve yoklamanın icrasını mümkün kılacak şekilde cüz'i miktarda arttırılmıştır. 

Sayım kanununda domuzlar için yoklama müddeti tayin edilmemiş olduğundan bunların da yok-
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lama müddetleri tayin ve projeye ilâve olunmuştur. 

Umumî esbabı mucibelerde de zikrolunduğu veçhile sayım kanununa göre yoklamanın bir tah
sildar marifetile icrası bir çok fenalıklara yol açmakta idi. Buna mani olacak ve yoklama işini 
en muvafık şekilde yapılmasını temin edecek bir tedbir olarak bu işin mülkiye ve maliye memurları 
reislerinin idare ve nezaretleri altında maliye ve mülkiye memurları arasından seçilecek üçer kişilik 
kollara tevdii tensip edilmiştir. Bu kollara jandarma ve köy bekçilerinin müzaheretleri temin olun
muştur. 

Madde 9 — Bu maddede yoklama kollarının vazifeleri ve salâhiyetleri ve yoklamanın sureti ic
rası tayin ve tasrih olunmuştur. 

Madde 10 — Yoklamada kayıt harici zuhur eden hayvanlar için bunların kayıt harici bulunduk
larının sureti subutunun bir zabıt varakasile tesbiti esası kabul edilmiş ve bu zabıt varakalarının 
hayvan sahipleri veya adamları tarafından imza edilmeleri ve imzadan imtinaları halinde bu imtma
larının hayvanlarının bulunduğu mahalle veya köyün ihtiyar meclisi âzasından en az iki zat ta
rafından tasdikinin şart ittihazile mükelleflerin mutazarrır olmalarına mahal bırakılmaması temin 
olunmuştur. 

Madde 11 — Yoklama kollarının yoklama müddeti içinde vazifelerini ifaya ve yoklama neticele
rini mübeyyin defter ve vesaikin kısa bir müddet içinde varidat idarelerine tevdie mecbur edecek 
hükümler projeye ilâve olunmuştur. 

Madde 12, 13 — Verginin mevzuunu teşkil eden hayvanların vergi ziyama mahal kalmamak üze
re kayit ve yoklama ve tahsilat, taksit müddetleri zarfında bir mahalden diğer mahalle nakille
rinin kayit altına alınmasına ihtiyaç derkârdır. 

Hayvanların kayit müddeti içinde bulundukları mahalle ve köyde kayıtlarının icrası esası nazarı 
itibare alınarak bu müddet içinde hayvanların bulundukları mahalle ve köyden diğer mahalle 
kayıtlarını icra ettirmeksizin nakillerine mani olacak tedbir on ikinci maddeye ilâve olunmuştur. 
Sayım kanununda kayıt ve yoklama ve vergi taksit müddetleri içinde hayvanlarını bulundukları ka
za haricine nakledecekler, vergilerini tamamen ödeyerek bir nakil ve ifraz tezkeresi almağa mec
bur tutulmaktadır. 

Kaçağa mani olmak ve fşrginin tahsilini temin etmek gibi maksatları istihdaf eden bu hüküm
lerle, mükellef lehine mümkün olan kolaylıkların gösterilmesi cihetine gidilmiş ve maksat, verginin 
tahsilini temin olduğuna göre mükellefler tarafından vergi miktarınca Banka teminatının kabulü 
de mutat veçhile her stene yaylaklarına çıkacak hayvanların buralara nakillerinin vergilerinin te
diyesine talik edilmemesi gibi kolaylıklar kabul olunmuştur. 

Hayvanların nakillerinin tabi bulunduğu kayitlar, tasnife tabi tutularak ayrı ayrı hükümlere 
raptı suretile vuzuh temin edilmiştir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanlar için kazanç vergisi kanunu mucibince sahiplerinin ellerinde 
mevcut olması lâzım gelen unvan ve ruhsat tezkereleri kâfi görülerek bu kısım hayvan sahiple
ri nakil ve ifraz tezkeresi almak külfetinden kurtarılmıştır. 

Malî sene girdikten sonra taksit müddetleri içinde ecnebi memleketlerden ithal edilecek hay
vanların kontrolü temin olunmak üzere, sahipleri, bu hayvanları ithal edildikleri gümrüklerden 
gümrük resminin tediye olunduğuna dair alacakları tediye makbuzları üzerine gümrük idaresinin 
bulunduğu kaza varidat idaresine müracaatla nakil tezkeresi almağa mecbur tutulmuştur. 

Madde 14 — Bu maddede vergiye tabi hayvanlardan alınacak vergi miktarları tayin olunmuş
tur. Yapılan tetkikat neticesinde koyun ve kıl keçiler için muafiyet yaşmdakilefden zebih ve 
şevkleri halinde alınmakta olan vergilerin kaldırılması suretile projede vücuda getirilen tahfif 
kâfi görülmüştür. 

Tiftik keçilerin koyun derecesinde sütünden hasılat elde edilemediği ve bunların memleketi
mizde tekessürünün temini için teşvika ihtiyacı bulunduğu nazarı dikkate alınarak hayvan ba
şına vergi miktarı elli kuruştan kırk kuruşa indirilmiştir. 

Çift hayvanatından sığır, at ve kısrak vergilerinde de beşte bir derecesinde tenzilât yapılmış
tır. 
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Köylüye bir suhulet olmak üzere eşekten alınan vergi miktarı da hayvan başına 60 kuruştan 

50 kuruşa indirilerek hafifletilmiştir. 
Deveden de tenzilât yapılmıştır. 
Madde 15 — Bu maddede verginin tahakkuk mahalli ve zamanı tayin edilmiştir. 
Vergi ile birlikte misil zamlarına da mükelleflerin itirazları muvafık görülerek vergilerin var 

ise misil zamlarile birlikte ihbarname ile mükelleflere tebliği tasrih edilmiştir. 
Verginin malî sene girmezden evvel tahakkukettirilerek tahsilat idaresine verilmesini temin i-

çin ihbarnamelerin her malî seneden evvel gelen mayıs ayının ilk haftası nihayetinde mükelleflere 
tebliğinin ikmaline varidat tahakkuk memurları mecbur tutulmuştur. 

Madde 16 — Sayım kanununda nakil ve ifraz tezkeresi almaksızın nakledilen hayvanlar için beş 
misil vergi alınacağı yazılı olduğu halde, bu zamların, hayvanların mukayyet bulundukları kaza
da mı, yoksa hayvanların derdest edildikleri yerlerde mi icrası lâzım geleceği tayin kılınmamıştı. Bu 
cihet tatbikatta tereddüt ve muhtelif şekillerde muameleleri, hazan mükerrer muamele ve tahsilatı is
tilzam ettirmekte idi. 

Bu vaziyete mani olmak ve misil zamlarının, hayvanların bu suretle nakledildikleri kazalarda 
asıl vergilerle birlikte tarhedilerek tahsilleri cihetine gidilmiş, ve her hangi bir yanlışlığa karşı mü
kellefin itiraz hakkını istimal edebilmesi için, alâkadarlara alelûsul tebligat yapılması lüzumu vn-
zihan gösterilmiştir. 

Keza bu kabîl hayvanların kayit zamanında, evvelce bulundukları yerlerde tarhedilmiş vergileri 
mevcut ise bunun tenzili lâzım geleceği beyan edilmiştir. 

Madde 17 — Sayım kanununda on gün olacak lesbit edilen itirazlar müddeti mükellef lehine on 
beş güne iblâğ olunmuştur. 

İtirazın vergilerle birlikte misil zamlarına da leşmili tasvip edilmiştir. 
Alâkadarların itirazları dolayısile hulul eden vergi taksitlerinin tahsilini tehire, sebep görüleme

diğinden maddede bu cihet tasrih kılınmıştır. 
Madde 18 — Sayım vergisi kanununda domuzlardan maada bilûmum hayvanların vergi tahsilat 

müddetleri haziran ve temmuz aylarının ilk haftası olarak tesbit edilmişti. Bu müddet çift hayva
natı için müsait bulunmamakta idi. 

Tahsilatın, mükellefin tediyeye en müsait bulunduğu zamanda icrası kaidesini nazarı itibare ala
rak hayvanlar tasnife tabi tutulmuş ve ilk taksit müddetleri davar ve develer için haziran ve sığır 
ve diğer hayvanlar için eylül aylarının ilk haftaları ve ikinci taksitler de bu ayları takip eden ayların 
ilk haftaları olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Madde 19, 20 — Bu maddeler hayvanların nakillerinin tabi bulunduğu hükümlere riayet etmiyen 
hayvan sahipleri hakkında tatbik edilecek cezalara dair hükümleri muhtevidir. 

Sayım vergisi kanununda gerek kayit sırasında bulundukları köyden diğer köye nakil ilmüha
beri almaksızın nakledilen ve gerek yoklama esnasında defter harici zuhur eden ve gerek kayit ve 
yoklama ve taksit müddetleri içinde tezkeresiz bulundukları kaza haricine çıkarılan hayvanlar alel-
itlak beş misil vergiye tabi tutulmaktadrı. 

Hayvanların naklini takyit eden hükümlerin tatbikatını temin için cezaî müeyyedeler vazı tabii
dir. Şu kadar ki bu müeyyedelerin mevzuun tahammülü ve filin derecesi ile mütenasip olması da 
adalet kaidesi icabatmdan bulunduğundan: 

A) Yoklama müddeti içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan hayvanların kaçak addile beş mi
sil vergiye tabi tutulması. 

B) Kayit müddeti içinde kayit ilmühaberi almaksızın bulundukları köyden diğer köye nakledi
lecek hayvanlar için beş misil yerine vergilerine yalnız % 50 zam yapılması, 

C) Kayit ve yoklama ve taksit müddetleri içinde bulundukları kaza haricine nakledilecek hay
vanların nakil tezkeresi almaksızın nakilleri halinde beş misil ceza tatbik olunması esas tutulmakla 
beraber bu hayvanın evvelce kaydı icra ettirilmemiş kaçak hayvanlara hasrile kayıtlarını icra ettir
miş ve vergileri ödenmiş olarak nakledildikleri ispat edilenlerden vergilerinin % 50 si, 
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Ve vergilerini ödemeksizin nakledilmiş bulunanlardan vergilerin bir misil derecesinde ceza ara

nılması. 
D) Kazanç vergisine tabi hayvanlardan kaydı icra ettirilmemiş olanlardan bu kanun mucibince 

isabet edecek vergi miktarının yarısı derecesinde, 
Vergiden muaf boğa ve aygırların kaydı icra ettirilmemiş bulunanlardan da kezalik bu miktar

da ceza alınması, 
Münasip görülmüş ve ona göre hükümler vazedilmiştir. 
Madde 21 — Bu madde davar ve ehlî hayvanlar vergisinin tahakkuk ve takibinde hizmetleri 

görüleceklere verilecek ikramiyelere dairdir. 
Muhtar ve ihtiyar meclislerine verilecek ikramiyeler için sayım kanunundaki nisbet aynen mu

hafaza edilmiştir. 
Yoklama kollarına tebliğ edilecek mülkiye ve maliye memurlarına evvelce bu işlerde kullanılan 

tahsildarlar gibi birer maaş nisbetinde ikramiye verilmesi müansip görülmüştür. 
Sayım ve yoklamalarda ve kaçağın takibinde hizmet ve faaliyetleri görülecek jandarma zabit 

ve efradile kır bekçilerine aldıkları maaş ve tahsisatlarının birer aylık miktarını geçmiyecek suret
te ikramiye verilmesi ve verilecek ikramiye miktarlarının tayin ve takdirinin de, valilerin icraatını 
takviye maksadile, valilere bırakılması münasip görülmüştür. 

Bu işlerde şayanı takdir gayret ve faaliyetleri görülecek mülkiye ve maliye memurları reisleri
nin de Maliye Vekâletinin tensibi ile kezalik birer aylık maaşlarını tecavüz etmiyecek miktarda ik
ramiye ile taltif edilmeleri tensip edilmiştir. 

Madde 22 — Varginin ziyama mahal kalmıyacak ve teehhürüne meydan vermiyecek şekilde 
tahakkukatın icrası, projede muhtelif heyet ve memurlara tahmil edilen vazifelerin gösterilen za
manlarda ifasile kabil olabileceği nazarı dikkate alınarak tayin edilen vazifeleri vakit ve zamanile 
ifada terahi gösteren ve vazifelerini sui istimal edenler haklarında seri usulü muhakeme ile taki
bat icrasına muvafık görülmüştür. 

Madde 23 — Davar ve hayvanlarını vaktinde kayıt etmeksizin sahiplerine kayit ilmühaberi ve
ri lemsi kaçağa iştirak ve emvali devleti ihtilas mahiyetinde görüldüğünden bu yolda hareket edenler 
haklarında, devlet emvalini ihtilas cürmile seri takibat yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Madde 24 — Projede kazanç vergisile mükellef olmalarından dolayı bu vergiden estisnası lâzım 
gelen hayvanların da kayit ettirilmesi esası kabul olunmasına nazaran bu gibi hayvanlar ile vergiden 
muaf tutulan aygır ve buğalann tahakkuk ettirilmiş olan vergilerinin terkini ile tatbik olunacak mu
amele bu maddede tesbit edilmiştir. 

Madde 25 — Bu kanun mucibince terettüp eden mükellefiyet her sene kayit müddetinin hululü ile 
başlıyaeağı tasrih olunmuştur. 

Vergi noktasından bu kanun mevzuuna dahil hayvanların tabi olacakları takibat zamanları için 
bir hat tayinine ihtiyaç bulunduğu nazarı dikkate alınarak ve takibatın tahakkuk ve verginin tahsi
lde alâkası derpiş edilerek takibat zamanının ona göre temdidi ve taksit müddetlerinin hitamından 
sonra hiç bir hayvan hakkında kaçak muamelesi tatbik olunamıyacağı tasrih olunmuştur. 

Sayım kanununda ne tahakkuk ve ne de tahsil için müruru zaman mevzubahs bulunmamaktadır. 
Bu sebeple seneler geçtiği ve hayvanlar muhtelif sahip değiştirdiği halde mektumiyet iddiasiie 
takibata tabi bulundurulduğu ve yeniden vergi tahakkuk ettirildiği görülmektedir. Menkul mallar 
üzerine mevzu vergiler, dolayısile bu mallar sahiplerinin vergi noktasından gayri mahdut bir zaman 
için takibat altında bulundurulması doğru görülemiyeceği gibi, mütemadi takibata rağmen beş sene 
zarfında tahsil edilemiyen bu nevi vergilerin müınteniittahsil olduklarını kabul etmek vergi kavaidi 
cümlesindcndir. 

Bu itibarla projeye tahakkuk ve tahsil için müruru zaman müddetleri konmuştur. 
Madde 26 — Transit eşyasının naklinde istihdam- edilen Iran develerine ait olarak sayım kanunun

da mevcut hükümler projede aynen muhafaza edilmiştir. 
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Madde 27 — Projede mevzu hükümlere göre lâğvi icap eden kanunlar bu maddede tesbit olunmuş

tur. 
Madde 28, 29 — Bu maddeler kanunlarda bulunması icap eden umumî esasları muhtevidir. 

İk t i sa t E n c ü m e n i m a z b a t a s ı 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar A* 4 
Esas J\« J/59 4 - VI - 1931 

Yüksek Riyasete 

Davar ve ehli hayvanlar vergisi hakkında Başvekâletten gelip Encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası Maliye Vekili ve Varidat Müdürü Umumisi Beylerin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanunun evvelki ismi sayım kanunu olup halkımız de bu isme senelerdenberi alışmış oldu-
ğundau Encümenimiz kanunun isminin değiştirilmeyerek eskisi gibi ( sayım kanunu ) olarak 
kalmasını muvafık görmüştür. 

Kanunun birinci maddesi verginin matrahını tayin etmekte olup tadili icap edecek bir nokta 
görülmemiş ve aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde muafiyetlere ait olup encümenimiz maddenin muhtelif fıkralarını aşağıdaki 
şekilde tetkik ve kısmen tadil ile kabul etmiştir. 

A - Ffkrası aynen kabul edilmiştir. 
B - Fıkrası sığırlar hakkında tahdit edilen muafiyet yaşına müteallik olup bunlar için lâyiha

da iki yaş yazılmış isede encümenimiz sığırların üç yaşından evvel yavrulamadığını ve yavru-
landırılmasının gayri fennî olduğunu ve binaenaleyh bu yaşdan evvel sahibine hiç bir menfaat 
temin edilmiyeceği nazarı dikkate alarak bu yaşın üçe çıkarılmasını muvafık görmüştür . Aynı 
esbaba binaen (C) fıkrasında yazılı hayvanların da muafiyet yaş lan m dörde çıkarmıştır. (E) fıkrası 
damızlıklara ait olup lâyihada yalınız aygır ve boğalar muafiyete ithal edilmektedir . Halbuki 
memleketimiz ehemmiyetli bir surette hayvanat yetişdirmeğe müsait olup bilhassa encümenimiz 
memleketimizin mühim bir servet menbaı olan koyunculuğun teşkil ve İslahı ve ordunun 
vesaiti müdafaasının tekemmülü noktayi nazarından iyi katır yetiştirmenin faidelerini düşün
müş ve esasen damızlığa ayrılacak hayvanların resmî vesikalar ile kabul edilmesi gibi bir takım 
kanunî kayıtlar vazedilmekle damızlıkların gelişi güzel gösteri İm iyeceği ve memleketimizde 
hayvan İslâhatını teşvik ve temin edecek olan bu gibi iyi cins hayvanatın resim ziyamı istilzam 
edecek kadar bir yekûn de teşkil etmiyeceğini nazarı dikkate alarak damızlıklara ( teke, koç 
ve merkep ) in de ilâvesini muvafık görmüştür. F. G. H. fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

Çift koşum hayvanı köylümüzün en ehemmiyetli istisnai vasıtası olduğundan bahisle 
bunların vergiden istisnası encümen azalarından bazıları tarafından teklif edilmiş ise de geçen 
senelerin sayımı netayicine nazaran bu istisnasının bütçe varidatı üzerinde mühim bir paranın 
noksanlığını icabettireceği bütçedei se bu boşluğun başka suretle telifi imkânı olmadığı varidat 
müdürü umumisi bey tarafından dermeyan edilmesi üzerine teklif sahibi arkadaşlarınız bu 
talebin köylü tarafından umumî bir arzu ve temenni mahiyetinde her vesile ile izhar edildiği 
binaenaleyh hal ve vakti müsait olup bir çiften fazla koşumu olanlar için belki esbabı tediye 
bulunur ise de nihayet bir çift koşumu olanlar için bu bir çift hayvanın asgarî bir geçim 
vasıtası olduğundan maafiyetin hiç değilse bir çifte hasredilmek suretile kabuli talep edilmiş 
ve neticede bu talep ekseriyetle kabul edilerek maddeye tek bir fıkra halinde ilâve edilmiştir. 

Üçüncü madde — Son fıkrada yazılı ( zilyetler sahip hükmündedir ) cümlesi ( hayvan 
kimin elinde bulunursa sahibi hükmündedir ) şeklinde tadil edilerek kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Verginin ne suretle alınacağım ve tahakkukunun nasıl başlıyacağını 
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ifâde etmektedir. Bu güne kadar cari olan usule nazaran köylerde sayım vergisine tabi 
hayvanlar köy ihtiyar heyetleri tarafından kayıt ve bir deftere yazılmak suretile tesbit edilmekte 
olup bu usulün tatbik edildiği 339 senesinden beri faidesi görülmüş ve daha evvelki senelere 
nazaran kaçak miktarı azalmıştır. Ancak köylülerin bu defterleri bir kaç yerlerde resen tanzim 
edememelerinden tahsildarların tanzimde filen müdahaleleri vaki olduğu ve bilâhare ayni tah
sildarların kontrol için yoklamalar yaptığından neticede şikâyeti mucip bir takım yolsuzlukların 
vukua geldiği dermeyan edilmiş olmakla gerek kayit gerek yoklamanın her ikisinin de maliye 
memurları tarafından yapılmasındaki mahzurun izalesi maksadile evvelâ kayıtta tahsildarların 
defter döldurmamasım esas itibarile encümenimiz muvafık görmüş ve kayıt zamanında fazla 
alâka ve faaliyet gösteren valilerin vilâyetleri netayicinin daha eyi neticeler verdiği varidat 
müdürü beyin ifade etmesine binaen encümenimiz bulundukları mahallerin en büyük memuru 
olmak dolayısile vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin bu sırada harekete gelmesini ve 
Devletin en mühim bir varidat menbaı olan bu resmin hakikate en yakın bir şekilde tahakku
kuna yardımlarını kanunî bir müeyyede ile tesbite ehemmiyet atfederek maddenin sonuna bu 
maksadı teminen bir fıkra ilâvesini faideli görmüştür. 

Beşinci maddenin başındaki ( bu kanunda yazılı hayvanlardan ) cümlesi yerine ( bu kanun 
mucibince vergi alınacak hayvanlardan ) ibaresi yazılarak vergiye tabi olmıyan hayvanların 
maddenin metnindeki kuyuda tabi olmadığını sarahaten göstermeği encümenimiz muvafık 
görerek maddeyi bu tavzih dairesinde aynen kabul etmiştir. 

Altıncı Madde — Damızlık hayvanlar meyanında ikinci maddede muafiyete ithalinde encüme
nimizin kabul ettiği teke, koç ve merkeplerin ilâvesi ve maddenin metnindeki rayı hakkı yerine 
( otlama hakkını haiz olan hayvan sahipleri ) cümlesi yazılarak kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — madde de ihtiyar meclislerinin kayıt defterlerini kayıt müddetinin hita
mından itibaren üç gün zarfında teslim mecburiyeti konmakta encümenimiz ise memleketimizde 
köylerin dağınık ve merkezlere uzak olmalarını nazarı dikkate alarak bu müddetin pir haftaya 
çıkarılmasını muvafık görmüş ve maddeyi bu suretle tadilen kabul etmiştir. 

Sekizinci madde — Bu madde yoklamanın ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını ifade 
etmekte olup encümenimiz zamana ait olan birinci fıkrayı aynen kabul etmiş isede şekil icra
sını atideki esbaba binaen tadile lüzum görmüştür. Yoklamalar şimdiye kadar tahsildarlar mari-
fetile yapılmakta iken bu defa maliye ve mülkiye memurları arasından mahallî idare heyetlerince 
seçilecek üçer kişilik kollar vasıtasile yapılması teklif edilmektedir. 

Halbuki memleketimiz teşkilâtı mülkiye itibarile (63) vilâyet (386) kaza ve (880) nahiyeye 
taksim edilmiş olup bunların heyeti mecmuası ( 13-20- ) ( köyler cüzütam merkezine ) baliğ 
olmaktadır Asgarî bir hesapla her cüzütamı iki kolun yoklama yapabileceğini kabul ettiğimiz 
takdirde bu işle sekiz bine yakın memurun tavzif edileceği ve bunların her birine vasatî sek
sen lira ücret verilmek suretile yediyüz bin liraya yakın bir masrafın ihtiyar edileceği anlaşıl
maktadır. Bir taraftan beyanname vermek usulünün halkı doğru söylemeğe memurların kendile
rine itimatlarını takviyeye yardım ettiğini ve maddi sahada daha eyi neticeler verdiğini ifade 
ederken diğer taraftan şedit ve masraflı bir yoklama usulünün konmasını encümenimiz muvafık 
görmemiştir. 

Yoklamadan bugüne kadar elde edilen malî faideye gelince geçmiş seneler istatistiklerine 
göre kaçak hayvan rüsumunun vasatî 7 - 8 yüz bin liraya baliğ olduğu anlaşılmış, buna 
mukabil lâyihada teşkili teklif edilen yoklama kollarına verilecek yedi yüz bin liraya yakın 
mühim bir paraya ilâveten lâyihanın yirmi birinci maddesinde vali, kaymakam ve nahiye mü-
dürlerile yine bu işte hizmeti görülecek jandarma efrat ve zabitanla köy bekçilerine birer 
maaşları nisbetinde bir ikramiye verilmesi teklif edilmektedir, ki bunlar ile beraber yoklama 
masrafının bir milyon lirayı çok tecavüz edeceği anlaşılmaktadır. Yukarıki hesap ve mütalâaya 
binaen encbmenimiz kayıt esnasında müdahaleleri kat'iyyen menedilmek suretile yoklamanın 
eskiden olduğu gibi esas itibarile yine tahsildarlar tarafından yapılmasını ancak köy kanunu 
tatbik edilmeyen mahallerde bu tahsildarların refakatine mahallî idare heyetlerince tayin olunacak 
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ücretli bir zatın tefrik olunabilmesini kâfi görmüş ve dördüncü maddenin esbabı mucibe-
sinde de zikredildiği veçhile Devletin en mühim bir varidatı olan sayımın zıyaa uğratılmaması 
yolunda senede on beş gün de mülkiye âmirlerinin diğer zamanlardan bir az fazla harekete 
gelmesini tabiî ve vazifeleri icabından addetmiş ve btûçede âzami tasarrufun düşünüldüğü bir 
sırada bu kadar mühim bir meblâğı hiç değilse onda bire yakın dereceye indirmek maksadile 
yirmi birinci maddede bunlara verilmesi teklif edilen ikramiyeyi de kabul etmemiştir. 

Dokuzuncu madde — Maddede damızlık hayvanata esbabı yukarıda izah edildiği veçhile 
( teke, koç ve merkep ) ilâve edilmiştir. 

Onuncu madde — Maddenin dördüncü satırındaki ( yoklama kolları tarafından ) ibaresi 
yerine ( yoklamayı yapan ) cümlesi yazılarak aynen kabul edilmiştir. 

On birinci madde — Onuncu madde de olduğu gibi ( yoklama kolları yerine ( yoklama 
memuru ) yazılmış ve aynen kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — Bu madde de kayıt müddeti içinde köyden köye nakledilecek hayvanlar 
için sahiplerinin nakil tezkeresi almak mecburiyeti zikredilmekte olup ancak ( hayvan ) keli
mesi mutlak yazıldığından encümenimiz bu ciheti tevzihen bu hayvanların ( sayım vergisine 
tabi havanlar ) olduğunu tasrihe lüzum görmüş ve bu suretle sayım yaşından küçük olan hay
vanların bu merasime tabi olmadığının eyi anlaşılmasında faide görmüş ve maddede damızlık 
hayvanlar hakkında bir kayit olmadığından bunun için de maddenin nihayetine ( Bu müddet 
içinde damızlık havanlarını bu suretle nakiledenler damızlık vesikalarını beraberlerinde 
bulundururlar ) fıkrasını ilâve etmiştir. 

On üçüncü madde — Bu maddede sayım vergisine tabi hayvanların taksitlerini verilmeden 
bir kazadan diğer kazaya nakiledemiyeceğini, ancak taksitlerini tamamen ödedikleri veya ban
ka kefaleti gösterdikleri takdirde nakledilebilecekleri yazılmaktadır. Bilhassa kayit ve yoklama 
zamanları gibi hayvanların mahsulü henüz yeni alınmaya başladığı ve köylünün parasız bulun
duğu dar bir zamanda işlememiş taksitlerin ödenme mecburiyeti köylüyü sıkacak bir hal oldu
ğu gibi banka kefaleti de bir çok külfet ve lüzumsuz masrafların ve bazı mahallerde imkansız
lıkları mucip olocağından encümenimiz bu hususta biraz daha geniş hareket etmeği muvafık 
görmüş ve aynı zamanda devlet varidatının ziyaınada meydan vermiyecek üç şeklin daha kabu
lünü muvafık görmüştür. Bunlardan mütemekkin olup hayvanını nakilettiği veya verginin 
tahakkuk ettiği kazada vergi borcunu ödeyecek dercede gayrı menkul emlâki olupta bunlar 
üzerine haciz konmasını teklif ettiği takdirde yahut vergiuin tahakkuk ettiği mahaldeki hayvan 
sahiplerile ihtiyar heyetleri müteselsilen kefil oldukları halde üçüncüsü sevkettiği hayvanların 
vergisinden kalan borcunu ödeyecek kadar kayıt mahallinde hayvanı kaldığı ihtiyar 
heyetlerince tasdik edilenlerin başkaca teminat aranılmaksızın hayvanların diğer kazaya nakle
dilmeleridir. 

Dördüncü Madde — Bu madde verginin hayvan başına alınacak miktarına ait olup encüme
nimiz lâyihada tiftikten maada hayvanata mevzu rüsumun aynen kabulüne ve tiftiğe gelince son 
dört beş sene zarfında tiftik mahsulünün geçirdiği şiddetli buhranı nazarı dikkata alarak bu 
hayvanlardan beş kuruş tenzile karar verilmiştir. 

15,16,17,18 inci maddelerde tadili icap edecek bir nokta görülmediğinden aynen kabul 
edilmiştir. 

Ondokuzuncu Madde — Maddenin birinci fıkrasında kayit ilmühaberi almaksızın köyden 
köye nakledilecek hayvanların resmine czaen yüzde elli zam yapılması teklif edilmekte olup 
Encümenimiz köyler arasındaki münasebatm pek sıkı olduğunu ve yekdiğerinin hududu dahiline 
girmelerinin hemen umumiyetle kaçakçılık kasdile olmayup hayvanatın otlama sırasında kendi
liğindende vukua geldiğini binaen aleyh bu gibi hayvanat esasen köyün kayıt defterinde muka
yyet bulunduğu yani kaçak olmadığı halde ceza alınmasını gayri âdilâne görmüş ve fıkranın 
% 50 ye kadar olan kısmı kabul etmiyerek tayyedilmiş ve fıkranın sonundaki % 7 5 cezayıda 
çok görerek %50 ye indirmiştir. 

Dördüncü fıkra tezkeresiz nakledilen hayvanların kaçak olup olmadıklarının tetkikine ve 
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alınacak cezaya ait olup tetkikatının kimin tarafından yapılacağı musarrah olmadığından encü
menimiz bu tetkikatm idare heyetlerince yapılacağım tasrihe lüzum görmüş ve fıkradaki 
cezayi da cürümle mütenasip görmediğinden lâyihadaki % 50 zammı yüzde beşe indirmiştir. 

Bunu takip eden beşinci fıkranın hükmü on üçüncü maddede kabul edilen hükümler ile tezat 
teşkil ettiğinden bu fıkra tadil edilmiştir. 

Son fıkra nekledilen hayvanların nakil tezkerelerine tevafuk etmediğ takdirde yapılacak 
muameleye eit olup hüküm mutlak olarak zikredilmekte halbuki burada maksat hayvanların 
bilhassa tezkerede de yazılı miktardan fazfa zuhur etmesi halinde alınacak cezaya ait olması 
icap ettiğinden bu fıkra bu suretle tavzih ve tadil edilmiştir. 

Madde 20 — Bu maddenin başı kazanç virgisile mükellef hayvanlar diyerek başlamakta 
olup halbuki mükellef olan hayvanlar olmayıp bu hayvanlar dolayısile sahiplerinin mükellefiyeti 
kastedilmek istediğinden fıkra o suretle tavzih edilmiş ve ikinci fıkradaki damızlıklara ikinci 
maddede muafiyete ithali encümence kabul edilen teke. koç ve merkep ilâve edilerek kabul 
edilmiştir. 

Madde 21 — Maddenin birinci fıkrası kaydı icra eden ihtiyar heyetlerine yüzde iki 
ikramiye verilmesini teklif etmekte olup encümenimiz ihtiyar heyetlerinin esasen başka mühim 
bir geliri olmadığından bu fıkrayı kabul etmiş ve sekizinci maddenin esbabı mucibesinde 
mufassalan zikredildiği veçhile encümence kabul edilen yoklama tarzına nazaran ihtiyar 
heyetlerine verilecek yüzde ikiden başka yalnız bu vazifeye sevkedilecek tahsildarlara birer 
maaş nisbetinde ikramiye verilmesini kabul ederek diğerlerini tayya karar vermiştir. 

Yirmi iki ilâ yirmi yedinci maddeler aynen kabul edilmiş olmakla havalesi mucibince Maliye 
Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı efendim. 

İktisat Encümeni Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 

Âza 
Bursa 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Bu M. M. 
Şebin Karahisar 

ismail 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

izzet 
Âza 

Konya 
A. Hamdi 

Âza 
Aydın 
Fuat 

Âza 
Denizli 

E. Aslan 

Âza 

Sadettin 

Âza 
İstanbul 

A. Hamdi 

Âza 
Edirne 
Faik 

Âza 
Zonguldak 

Ragıp 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No. 6 
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Maliye Encümeni mazbatası 

17-VI-1931 

Yüksek Reisliğe 

Davar ve elılî hayvanlar vergisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten gön
derilen ve İktisat Encümenince tetkik edilerek encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası Maliye 
Vekâleti ve diğer memurini mahsusası hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Verginin mevzuu 

Birinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 

İkinci madde — İktisat Encümeni kanununun tadiline esas olarak hu maddenin B, C, E, 1 
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fıkralarındaki muafiyetleri genişletmiş, verdinin miktarlarında yalnız tiftiklerden beş kuruş daha 
indirerek Hükümetin teklifini aynen kabul etmiştir. 

Mükellefiyet yaşlarını sığır ve manda da üçe at, kısrak, idiş, ve esterde dörde çıkarılmıştır. 
İntifa ve kullanma çağlarım mükellefiyete esas tutmakta faide mülâhaza edilmiş ise de üç dört 

yaşlarını ikmal eden hayvanların vazıyetleri itibarile üç dört yaşlardan yukarı mükellef yaşlara 
iki ve üç yaştan daha fazla müşabehet hasıl edeceği ve bu yüzden sayrm muamelelerinde yanlış takdirler 
ve nizalara sebebiyet vereceği gibi zaten sığır ve mandaların doğurma at ve kısrakların kul
lanma yaşlarına ve inkişaflarına dikkati leşvik edecek olan bu tarzı muafiyetin hâdisat ve itiya-
data ve köylünün zarurî ahvaline hüsnü tesir edecek bir müeyyide olmaktan ziyade sayım işle
rinde doğruluğu bozacak iddialara da. vesile olabilmesi muhtemel görülmüştür. 

Vesikalı aygır ve buğalara, teke, koç ve damızlık merkeplerin ilavesi İslah fikrine istinat etmek
te isede memleketimizin en çok davar mıntakalarında vesikaları verecek ve bu maksadı mura
kabe edecek baytarı teşkilâtın henüz mevcut olmadığı anlaşıldığından ve münhasıran bir cifti 

olan çiftçinin koşum hayvanının istisnası da hüsnü tatbik edilmiyecek mahiyette bulunduğun
dan kanunun bu tarzda tadilinden melhuz faydalar, zararlı ve mahzurlu olabileceği gibi vergi 
miktarlarının da teklif veçhile kabulü hayvan sahiplerinin tediye kabiliyetine ve hayvancılığın 
sureti umumiyede himayesi arzusuna ve bu mühim servet menbaının gelirini artırma ve çoğaltma 
ihtiyacına açıktan hüsnü tesir edecek mahiyette olmadığından vergi miktarlarında daha faydalı ve 
müessir tadilâtı yapmak muafiyetin tevsiinden hasıl olabilecek mahzurları bertaraf etmek mak-
sadile ikinci madde Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiş on dördüncü nisbet ve miktar madde
sinde tadilâtı mümküne icra kılınmıştır. 

Mükellefler 

Üçüncü madde — İktisat Encümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde — Birinci fıkra aynen kabul edilmiştir. Diğer fıkraları ise mülkiye memur

larının mesuliyetini tazammun eden bir şekilde yazılmış olduğundan Dahiliye Vekili Beyefendi
nin huzurile cereyan eden müzakere neticesinde bu cihet tasvip edilmediğinden mezkûr fıkralar 
başka şekilde kabul ve o suretle yeniden tanzim edilmiştir. 

Beşinci madde — Ölerek Hükümetin teklifi ve gerek İktisat Encümeninin kabul ettiği birinci 
fıkrada kayit muamelesi martın on beşinci günü olarak kabul edilmiş isede mart ayı içinde hayvana
tın en zaif ve telefata maruz bulundukları nazarı it ibare alınarak mükellefin bu müddet içinde telef 
olması melhuz hayvanların vergilerini vermek mecburiyetinden sıyaneti için kayit muamelesine mü
başeret tarihi nisanın birinci gününe tebdil edilmiştir. 

İkinci fıkrasında cinsten maksat nevi olduğu anlaşıldığından bu fıkrada cins yerine nevi kelime
si konulmuştur. 

Altıncı madde — Birinci fıkradaki miadında kelimesinin lüzumu olmadığına ve teke ve koçların 
istisnaları kabul edilmemesine binaen fıkradan tayyedilmiş ve ikinci fıkradaki ihtiyar heyetleri yerine 
(ihtiyar meclisleri) konulmak suretile madde tadil edilmiştir. 

Yedinci madde — İktisat Encümeninin 7 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yoklama 

Sekizinci madde — Beşinci maddede 15 mart 1 nisana tebdil edildiği için işbu maddedeki 52 nisan 
tarihi de 15 mayısa tebdil edilmiştin 

Köy kanunu tatbik edilmiyeıı yerlerde de ihtiyar meclisleri bulunacağına nazaran köy ihtiyar 
meclisleri ile teşriki mesai ederek tahsildarların yoklamayı yapması daha muvafık olduğu mülâhaza 
edilerek işbu fıkra tayyedildiği gibi yoklamanın tahsildarlar tarafından yapılması kabul edildiğin
den mıntaka tarifine taallûk eden son fıkraya dahi lüzum kalmadığından tayyedilmiştir. 

Dokuzuncu madde — İşbu madde yoklamanın köylerin mıntakalara tefriki ile yoklama yapıla
cağına göre yazılmış olduğundan ve halbuki bu şekil tasvip edilmiyerek tahsildarlar marifetile 
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yapılması esası kabul edilmiş olduğundan işbu madde olveçhile tadilen yazılmıştır. 

Onuncu madde — İktisat Encümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 
On birinci madde — İktisat Encümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 
On ikinci madde — Kayıt müddeti içinde bir köyden diğer köye velev bir müddeti muvakkate 

için hayvanlarını götüren hayvan sahipleri dahi işbu fıkra mucibince ilmühaber almak, gittiği 
köy ihtiyar meclisine vize ettirmek mecburiyetine tabi tutulmuştur. 

Halbuki bu şekilde yine avdet etmek üzere hayvanlarını otlatmak için girenlere bu külfeti 
tahmil etmek muvafık görülmediğinden maddeye (bu müddet zarfında avdet etmemek üzere) kay
dı ilâve edilmek suretile madde tadil edilmiştir. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulunduğu köyden diğer köye götürecek hayvan sahip
lerinin yoklama memurunu bilhassa iztirarî vaziyetlerde beklemek mecburiyetinden kurtarmak için 
köy ihtiyar meclisinden alacağı vesika ile yedilideki kayıt ilmühaberini nakledeceği köyün ihtiyar 
meclisine vize ettirmek ve yoklama memuruna bildirilmesini beyan etmesi kaydile nakil keyfiye
tine müsaade olunması kabul olunmuş ve fıkra ol veçhile tadil edilmiştir, 

On üçüncü madde — Bu maddenin 2, 3, 4 üncü fıkralarında vergi ve teminat her üç fıkrada 
da ayrı ayrı zikrü tadat edilmek suretile madde mefhumu iğlâk edilmiş olduğundan maksadı daha 
vazih ve sarih surette ifade edecek bir şekilde tanzim ve tadil edilmiştir. 

On dördüncü madde — İkinci muafiyetler maddesinde izah edilen esbabı mucibeye ve halkın ihti
yacına hayvancılığın gelirli ve artan bir servet menbaı haline gelmesine doğrudan doğruya (muafiyet
ler gibi dolayısile değil) müessir olacak tadil esasını vergi miktarına taallûk ettiği görülerek bilhassa 
erkekleri çift ve çiftçi nakliye vasıtaları olan ehlî hayvanların vergileri miktarından encümenimizce 
halen mümkün olan tadilât ypılmış olup evvelki vergi miktarından dört milyon yedi yüz küsur 
bin liralık tenzilâtı icap eden bu tadilâtın bütçeye olan ağır tesirini izale için 1931 malî senesi tahak-
kukatının fazlalığı karşılık tutularak bu seneye münhasır olmak üzere muvakkat ve 332 malî senesin
den itibaren de daimî vergi nisbet ve miktarları tayin olunmuş ve kanunun eyi tatbik ve tesirlerile 
gelecek sene tahakkukatında tahsil olacağı şüphesiz olan fazlalıkla gelecek sene miktarlarına ait tenzi
lât ta karşılanmıştır. 

îki seneye taksim edilmiş olan tadilât neticesinde 331 bütçesine mevzu vergi tahsilatı miktarının 
haleldar edilmiyeceği kuvvetle ümit olunabilir. 

Binaenaleyh on dördüncü madde işbu esasat ve tetkikata göre tertip ve tdil edilmiştir. 

Verginin tahakkuku 

On beşinci madde — Hükümetin teklifi İktisat Encümeninde kabul edilmiş isede maddenin son 
fıkrasında mayıs ayının sekizinci günü akşamına kadar ikmal mecburiyeti konulduğundan bu müd
det az görülerek 25 güne iblağ edilmek suretile tadilen kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On yedinci madde — İşbu maddede tarholunan vergilere ve vergi zamlarına itiraz edileceği yazıl-

müş isede itiraz neticesinde fazla alındığı tahakkuk eden miktarların iade ve mahsup edileceğine 
dair bir kayit mevcut olmadığından bu kaydin ilâvesi suretile madde tadil edilmiştir. 

Tahsil 

On dokuzuncu madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On sekizinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
İşbu madde, daha fazla vuzuh ve sarahat vermek için yeniden tanzim ve ceza miktarları pek 

fazla görüldüğü cihetle tenzil edilmek suretile tadil edilmiştir. 
Yirminci madde — İşbu maddedeki cins kelimesi cinsiyetin vergi nisbetlerinde tesiri mucip ol

madığından fazla görülerek kaldırılmıştır. Son fıkradaki « defter haricinde zuhur eden » tabiri 
« deftere kaydedilmiyen » suretinde yazılmış ve damızlık muafiyeti kabul edildiği için ve koç ke
limeleri tayyedilmiştir. 
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Yirmi birinci madde — İktisat Encümeninin yirmi birinci maddesi aynen kabul edilmiştr. 
Yrmi ikinci madde —- Bu maddede dahi (ihtiyar heyetleri) yerine (ihtiyar meclisleri) tabiri 

kabul edlmiştir. 
Yirmi üçüncü madde — Bu madde mucibince suç irtikâp edenlere (Devlet emvalini ihtilas cür-

mile seri muhakeme usul il e takibat icra olunur) diye yazılmışsa da daha şümullü bir mana ifade 
etmek üzere (Türk ceza kanununun üçüncü babının birinci faslındaki hükümlere göre haklarında 
takibat icra olunur.) suretinde yazılması daha muvafık görülmüştür. Vazifesini sui istimal eden 
ihtiyar meclisi âzalarının ikramiyeden mahrum kalacaklarına dair olan son fıkraya (bu üçüncü 
irtikâp eden tahsildarların dahi ikramiyeden mahrum kalmaları tabiî olmadığından "tahsildar 
larm„ kelimesi ilâve edilmek suretile tadil edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 

Yirmi dördüncü madde — Bu madde manayı daha eyi ifade edecek bir şekilde yazılmıştır. 
Yirmi beşinci madde — On dokuzuncu madde temmuzun onu taksit müddetinin hitamı olarak 

kabul edilmiş olduğundan ( temmuz onundan sonra hiç bir hayvan hakkında kaçak takibatı) 
suretinde tadil edilmiş ve son fıkrası da daha vazih olarak yazılmıştır. 

Yirmi altıncı madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi yedinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi sekizinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi dokuzuncu madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Reis M. M. Kû. Âza Âza Âza Âza 
Çorum Bayazjt İsparta Diyarbekir İzmir Konya Malatya 
tsmet İhsan Kemal Turan Zülfü Kâmil Refik M. Nedim 

Bütçe Encümeni mazbatası 

24 - VI - 193İZ 

Yüksek Reisliğe 

Mevcut sayım vergisi kanununun yerine kaim olmak üzere davar ve ehlî hayvanlar vergisi kanunu 
lâyihası namı altında Hükümetçe teklif, İktisat ve Maliye Encümenlerince tadilen kabul olunan lâ
yihalar ile Hükümetin, İktisat ve Mal i .ye Encümenlerinin bu lâyihalar hakkındaki esbabı mucibe-
leri Maliye Vekili Abdülhalik ve Varidat Umum Müdürü Cezmi Beylerin huzurile encümenimizce de 
tetkik ve müzakere olundu. 

Sayım vergisi kanununun vazeylediği ahkâmın gerek' vergi nisbetleri ve gerek tatbikat şekil ve 
netayicinin bu günün iktisadî zaruretlerine ve hakku adlin icaplarına uygun olmadığı hakkında Hükü
metçe serdedilen mülâhazaların varit bulunduğuna encümenimiz de kanidir. Bundan başka gerek tek
lif olunan lâyihanın ve gerek muaddel lâyihaların bu icaplardan mülhem olarak vaz'ını teklif eyledik
leri yeni ahkâmın dahi esas itibarile - bu gün imkânları hududu hakkında az çok ihtilâf eden gö
rüşler dairesinde - maslahata uygun bulunduğu kanaatindeyiz. Ancak memleketimizin vüsati ve umu
miyetle ziraat işlerinde çalışabilecek nüfusun azlığı nazara alınırsa hayvancılığın uzunca bir müddet 
gerek memleket iktisadiyatının ve gerek malî menba itibarile Devletin halde ve istikbalde istinat 
edeceği en kuvvetli esaslardan biri olarak kalacağı tezahür etmektedir. Bu itibarla bu menbaın azamî 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. No. 42 
Esas No. 1/59 
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himayeye mazhar olması ve inkişafına engel teşkil edecek vergi kuyudatından mümkün olduğu kadar 
kurtarılması bir zaruret hükmünü almaktadır. Kabulünü arz ve teklif eylediğimiz kanun lâyihası 
tatbikat noktai nazarından bu günkü Hükümet cihazımızın sıası dahilinde mümkün olan hemen her 
kolaylığı temin etmiş gibidir. Fakat vergi nisbetlerinde vaziyet böyle değildir. Bu menbadan alınan 
vergi nisbetleri bu günkü kazançlara göre yüksekliğini muhafaza etmektedir. 

Ancak bu yükseklikte âmil olan Devletin aldığı vergi değildir. Filhakika vilâyetlere, hususî 
idarelere, ilk mektepler maaş ve masraflarına ve saireye ayrılan miktarlar - hayvan cinslerine göre 
nisbetleri muhtelif olmakla beraber - verginin hasılı üzerinden % 36 ya baliğ olan mühim bir ye
kûn teşkil etmektedir. Meselâ bir koyundan alınan 60 kuruşluk verginin takriben 20 kuruşu bu 
munzam kesirlere ve 40 kuruşu Devlet hissesine ayrılmaktadır. Görülüyor ki Devlet hissesi 
umumî harpten evvel bu matrahtan alınan vergi nisbetinden daha aşağıdır. Diğer taraftan ilk 
tahsil masarifine karşılık olmak üzere alınmakta bulunan ve hayvan cinslerine göre % 21 den 
% 32 ye kadar çıkan munzam kesrin mahalli sarfı bu günün şeraiti dahilinde hemen kamilen şehir 
mektepleridir. Hemen umumiyetini köy halkı teşkil eden bu vergi mükelleflerinin bu gün umu
miyetle şehirleri alâkadar etmekte bulunan bir hizmete bu nispet dahilinde iştiraki esas itibarile 
doğru değildir. 

Bu itibarla bu vergi üzerinden alınan maarif hissesinin kaldırılarak başka bir matrahtan te
min etmek ve bu suretle memleketimizin umumî servetini ve dolayısile Devlet varidatını pek 
büyük mikyasta alâkadar eden hayvancılığın inkişafını bu engelden kurtarmak hususuna lâyik 
olduğu ehemmiyetin atfedilmesini çok lüzumlu telâkki etmekteyiz. 

Lâyihanın heyeti uınumiyesi hakkında bundan başka umumî mülâhazatımız olmadığı gibi mü
zakere edilen maddeler hakkında dahi encümenimiz umumiyetle Maliye Encümeninin kanaatlerine 
iştirak eylemiş ve sadece aşağıda arz edeceğimiz basit tadilâtla lâyihayi kabul eylemiştir. 

Kanuna verilecek isim hakkında İktisat Encümeni Hükümetin teklifini muvafık bulmamış ve 
halkın ötedenberi alışmış bulunduğu ( Sayım vergisi kanunu ) unvanının baki kalmasını müna
sip görmüştür. Encümenimiz bu mülâhazayi varit görmekle beraber tadat kelimesinin türkçe muka
bili olan sayım kelimesinin kanun ile ifade edilmek istenen mefhumu ifade edemiyeceğinde Hükü
met ve Maliye Encümeni ile hemfikir olmuştur. Maamafih kanunun unvanını lüzumsuz yere uzatma
mak ve esasen ehlî hayvanlar mefhumunda vergi mevzuu haricinde kalan hayvanların dahi pek çok ol
duğunu nazara alarak kanuna sadece (hayvanlar vergisi kanunu) ismini vermeği muvafık görerek 
kabul etmiştir. \ » , , . . . 

Birinci madde hakkında Hükümet ve encümenlerin müşterek teklifleri aynen kabul olunmuştur. 
Yalnız yirmi beşinci maddenin bir kısmı tesis mahiyetinde görülerek bu kısmın ihtiva eylediği 
hükümler dahi bu maddeye ilâve edilmiştir. 

ikinci maddede sayılan muafiyetler mey yanında İktisat Encümeninin Maliye Encümeni tarafın
dan kabul olunmıyan ve damızlık hayvanlara ait olan (E) fıkrasını «Hükümetin tayin edeceği şera
it altında memleket dahil ve haricinden tedarik edilip damızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olu
nan aygır, buğa, teke, koç ve merkepler»suretilc takyit ederek kabul etmeği muvafık bulmuştur. Bu su
retle iktisat Encümeninin nevima mutlak olan teklifi ile vergi üzerinden beş yüz bin liralık bir te
nezzülü ifade eden fıkra esas maksadı temin edecek ve vergi yekûnu üzerinden lüzumsuz bir feda
kârlığa meydan vermiyecek bir şekle getirilmiştir. 

Bu maddenin (G) fıkrasına jandarma hayvanlarının ithali dahi münasip ve muvafık telâkki edil
miştir ve maddenin mütebaki fıkraları Maliye Encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 
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Üçüncü madde — İktisat ve Maliye Encümenlerinin müşterek teklifleri veçhile aynen kabul olun

muştur. 

Dördüncü madde -— Geçici hayvanların kayıtlarının ilk tesadüf edildikleri mahalde yapılacağına 
ve vergilerinin taksite tabi tutulmaksızın tahsil veya katî teminata bağlanacağına dair bir hüküm ilâve 
edilerek Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Beşinci madde de, Maliye Encümeninin teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Altıncı madde, ikinci maddenin (E) fıkrasındaki tadilâta işaret ederek Maliye Encümeninin 
teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Yedinci madde, bir iki tabir farkile İktisat ve Maliye Encümenlerinin müşterek teklifleri veç
hile kabul olunmuştur. 

Sekizinci madde, Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu madde, bir iki tabir farkile ve seyyar nakliyecilerin vesaiki hakkında şeniyete mu
vafık bir fıkra ilâvesile Maliye Encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Onuncu ve on birinci maddeler, İktisat ve Maliye Encümenlerinin müşterek teklifleri veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

On ikinci madde, Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

On üçüncü madde, bilhassa hayvan sahibi köylüleri alâkadar etmek dolayısile fehnıi kolay
laştırmak üzere cümleleri kısaltmak ve ekseriya bir tek veya bir kaç şahsın alâkadar olduğu bu 
mevzuda kefaleti müteselsilenin kabili tatbik olamıyacağı mülâhaza edilerek bunun yerine ihti
yar heyetlerinin kendi malî mesuliyetleri altında kefal etini tasdik edecekleri bir kefil ikame etmek 
suretile Maliye Encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

On dördüncü madde, verginin miktarını ifade eden hükümleri ifade etmektedir. Bu maddede 
dahi encümenimiz esas itibarile Maliye Encümeninin teklifine iştirak etmektedir. Yalnız vaziye
tinin çok sarsılmış olduğuna kanaat hasıl eylediği tiftik keçilerini bu seneden itibaren kırk kuruş 
resme tabi tutmayı ve miktarı esasen az olup ihracat mevadı arasında da mühim bir mevkii bulun-
mıyan mandalara önümüzdeki seneler için dahi yüz elli kuruş vergi kabul etmeği ve domuzlardan 
dahi gelecek seneden itibaren üç yüz kuruş vergi alınmasını muvafık görerek maddede bir kaç ta
dil yapmıştır. 

On beşinci madde, bir tabir farkile Maliye Encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

On altıncı madde, ayni mahiyette bir farkla Maliye Encümeninin Hükümetle müşterek teklifi 
veçhile kabul olunmuştur. 

On yedinci madde, itirazları tetkik edecek idare heyetine, bu heyetlerde müntahap âza bu
lunmaması dolayısile belediye ve ziraat odası reislerinin ve ziraat odası bulunmıyan yerlerde bele
diye ve ticaret odası reislerinin ve ticaret odası bulunmıyan yerlerde de belediye reisi ile âzasın
dan iki zatın iştirak eylemesini ve itirazların bu suretle teşekkül ederek heyetlerde tetkik olun
masını münasip görmüş ve esasen merkezde temyiz komisyonu teşekkül etmiş bulunacağından bu 
kararların merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde kabili temyiz olacağını ifade eden bir fıkra ilâ
vesini de muvafık telâkki ederek madde Maliye Encümeninin teklif eylediği esaslar dahilinde 
kabul olunmuştur. 

On sekizinci madde, tabir farkile Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

On dokuzuncu madde de, kaçak ile mektunı kelimelerinin ifade eyledikleri mefhumları ayırmak 
için kaçak yerine hadiseye tetabuk eden mektum kelimesi ikame edilmiştir. 
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Bu maddede muhtelif hadiseler dolayısile tesbit olunan cezaî ahkâm bazı cürümlere göre çok 

ağır görülmüş yoklamaya kadar kaydettirilmeyip yoklamada meydana çıkan, hayvanların üç misil 
vergiye tabi olmaması ve tezkeresiz nakil dolayısile vazedilmiş olan % 25 cezanın % 20 ye indiril
mesi cürümlerin mahiyetine göre adalete muvafık görülerek kabul olunmuştur. 

Bu maddeye yoklamadan evvel kendi hyvanlarının eksik yazıldığını iddia ederek müracaat eden 
sahiplerinden ceza alınmıyacağına dair bir. fıkra ilâvesine de lüzum görülmüştür. 

Yirminci madde, kazanç vergisine tabi bulunan hayvanlardan sefer dolayısile kayit müddeti esna
sında yerlerinde bulunmıyanlarm kayitlerinin ihtiyar meclisleri tarafından yapılması meebüriyetini 
ve bunu yapmıyan ihtiyar meclislerinin verginin yüzde onu kadar bir cezaya tabi tutulmasını ifade 
eden bir fıkra ilâve edilerek Maliye Encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Yirmi birinci madde, tabir farkile Hükümetin teklifi üzere, 

Yirmi ikinci madde, Hükümetin teklifi veçhile aynen 

Yirmi üçüncü madde, tabir farkile Maliye Encümeninin teklifi üzere kabul olunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde, ikinci maddenin (E) fıkrasının tadilâtı dairesinde bir farkla Maliye En
cümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Yirmi beşinci madde, bu maddenin bir kısmı tesis mahiyetinde görüldüğünden bu kısmın ihtiva 
ettiği hükümler birinci maddeye nakledilmiş ve maddenin mütebaki kısmı Hükümetin teklifi Teshile 
25 inci madde olarak bırakılmıştır. 

Yirmi altıncı madde, tabir farkile Hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Yirmi yedinci madde, Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Yirmi sekizinci madde, kanun 1 haziran 1931 tarihinden muteberdir suretile tadil edilerek kabul 
olunmuştur. 

Kanunun neşrinden evvel sayıma müteallik bilcümle muamelâttan dolayı tahakkuk ettirilecek olan 
cezaların bu kanun ahkâmına tevfik edilerek tahsil edilmesi muvafıkı madelet görülmüş olduğundan 
kanunun itibar tarihini 1 haziran 1931 yapmak ve bu hükmü ifade eden muvakkat bir madde ilâve 
etmek münasip görülerek kabul olunmuştur. 

Bu tadilâtın müzakerelerde hazır bulunan Maliye Vekili Beyefendi tarafından muvafık görülerek 
kabul edildiğini ilâve ile muaddel lâyihayı Umumî Heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis M. M. Âza Âza Âza Âza Âza 
(rümüşaııe Konya Bursa İsparta Kırklareli Konya Sivas 
H. Fehmi K. Zaim Dr. Galip Miikerrem Şevket K. Hüsnü M. Remzi 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Elâziz Erzurum Yozgat Kütahya Aksaray Kayseri 

/ / . Tahsin Aziz 8. Strrı Muhlis A. Süreyya A. Hilmi 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

- Proje -

Davar ve ehlî hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu 
dahilinde bulunan bilûmum davarlar, develer, sı
ğır ve mandalar^ at? iğdiç? kısrak? katır ve eşek ve 
domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabidirler. 

Malî sene girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiye dahiline ithal edilen hayvanlardan o 
sene için vergi alınmaz. 

Muafiyetler 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı hayvanlar vergi
den muaftır: 

A) Her Malî seneye takaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz bir yaşını ikmal etmemiş 
bulunan davarlar, 

B) Her malî seneye takaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz iki yaşını ikmal etmemiş sı
ğır ve mandalar ve develer, 

C) Her malî seneye takaddüm eden isan ayı
nın iptidasında henüz üç yaşını ikmal etmemiş at, 
iğdiç? kısrak, katır ve eşekler 

D) Eylül ayının 16 inci günü henüz altı aylık 
olmıyan domuzlar, 

E) Damızlık oldukları resmî vesaikle sabit 
olan aygır ve boğalar, 

P) Nakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç 
vergisi kanunu mucibince vergiye tabi olan bilû
mum hayvanlar, 

G) Orduya ait hayvanlarla, rüküp hakkına ma
lik ordu zabitlerinin kanunen muayyeu binek hay
vanları, 

H) Hususî kanunları mucibince vergiden muaf 
tutulacak hayvanlar, 

Mükellef 

MADDE 3 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi
ni hayvan sahipleri verir. Zilyetler sahip hükmün
dedir. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Davar ve ehlî hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı hayvanlar vergi
den muaftır: 

A) Her malî seneye takaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz bir yaşını ikmal etmemiş bu
lunan davarlar, 

B) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz üç yaşını ikmal etmemiş sığ
ır ve mandalar ve develer, 

C) Her malî seneye takaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz dört yaşını ikmal etmemiş 
at iğdiç kısrak^ katır ve eşekler, 

D) Eylül ayının 16 inci günü henüz altı aylık 
olmıyan domuzlar, 

E) Damızlık oldukları resmî vesaikle sabit olan 
aygır boğa teke koç ve merkepler, 

F) Nakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç 
vergisi kanunu mucibince vergiye tabi olan bilû
mum hayvanlar, 

U) Orduya ait hayvanlarla, rüküp hakkına ma
lik ordu zabitlerinin kanunen muayyen binek 
hayvanları, 

H) Hususî kanunları mucibince vergiden muaf 
tutulacak hayvanlar, 

I) Münhasıran bir çift koşum hayvanı olanla
rın koşum hayvanları (öküz, manda, beygir) 

MADDE 3 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi
ni hayvan sahipleri verir. Hayvan kimin elinde bu
lunursa sahibi hükmündedir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Davar ve ehlî hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

Muafiyetler 

MADDE 2 — Hükümetin Teklifi aynen 

MADDE 3 — İktisat 
maddesi aynen 

Encümeninin üçüncü 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hayvanlar vergisi kanunu lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududu 
dahilinde bulunan bilûmum davarlar, develer, sığır 
ve mandalar, at, iğdiş, kısrak, katır, eşek ve do
muzlar bu kanun mucibince vergiye tabidirler. 

Bu kanun mucibince mükellefiyet, her sene sa
yım müddetinin hulûlile terettüp eder ve taksit 
müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan 
hakkında mektum muamelesi tatbik olunamaz. 

Malî sene girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiye dahiline ithal edilen hayvanlardan 
o sene için vergi alınmaz. 

Muafiyetler 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı hayvanlar vergi
den muaftırlar: 

A) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
tım iptidasında henüz bir yaşını ikmal etmemiş bu
lunan davarlar, 

B) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz iki yaşını ikmal etmemiş 
sığır ve mandalar ve develer, 

C) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz üç yaşını ikmal etmemiş at, 
iğdiç, kısrak, katır ve eşekler, 

D) Eylül ayının on altıncı günü henüz altı ay
lık olmıyan domuzlar, 

E) Hükümetçe tayin edilecek şerait altında 
memleket dahil ve haricinden tedarik edilip da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan ay
gır, buğa, teke, koç ve merkepler, 

P) Nakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç 
vergisi kanunu mucbince vergiye tabi olan bilû
mum hayvanlar, 

(1) Ordu ve jandarmaya ait hayvanlarla kanu
nen rükûp hakkına malik olan zabitan ve efradın 
binek hayvanları, 

H) Hususî kanunları mucibince vergiden muaf 
tutulmuş bulunan hayvanlar, 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 
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Verginin matrahı 

MADDE 4 — Vergi hayvan başına alınır. Hay
vanların cins ve adedi her sene hayvan sahipleri
nin beyanlarına müsteniden şehir ve kasabalarda 
mahalle, ve köylerde köy ihtiyar meclisleri tara
fından kayit ve tesbit olunur. Hayvanlar beşin
ci maddede yazılı kayit müddeti içinde hangi ma
halle veya köyde bulunursa o mahalle veya köyde 
kay di icra edilir. 

M,A.DDE 5 — Bu kanunda yazdı hayvanlardan 
domuzdan maada hayvanlar için, her malî seneye 
takaddüm eden mart ayının 15 inci gününden iti
baren 15 gün içinde sahiplerinin beyanları zapt 
ve kaydedilir. Domuzlar için kayıt müddeti her se
ne eylül iptidasından itibaren 15 gündür. 

Hayvan sahipleri bu müddetler içinde hayvan 
larm bulunduğu mahallin köy veya mahalle ihti
yar meclislerine müracaatla cins ve adedini erkek 
veya dişi olduklarını beyan ederek ihtiyar meclis
leri nezdinde açılmış olan matbu kayit defterlerine 
kayit ve zaptettirmeğe ve defteri .imza eylemeğe 
ve yazı bilmediği takdirde mühürlemeğe ve kaydet
tirdiği hayvanların cins ve adet ve nevilerini göfi-
terir muhtar ve ihtiyar meclislerinin resmî ve zatî 
mühür ve rmzalarile tasdikli kayit ilmühaberi alma
ğa mecburdur. Bu ilmühaberler hayvan sahipleri 
tarafından yoklama zamanında alâkadar memur
lara ibraz olunur. 

MADDE 6 — Kayit müddeti içinde kazanç ver-

Verginin matrahı 

MADDE 4 — Vergi hayvan başına alınır. Hay
vanların cins ve adedi her sene hayvan sahiplerinin 
beyanlarına müsteniden şehir ve kasabalarda mahal
le ve köylerde köy ihtiyar meclisleri tarafından 
kayit ve tesbit olunur. Hayvanlar beşinci maddede 
yazılı kayit müddeti içinde hangi mahalle veya köy
de bulunursa o mahalle veya köyde kaydi icra edilir. 
Hayvan sahiplerinin beyanlarının ihtiyar heyetle
rince kayit ve tesbiti muamelesinde valiler, köy ka
nununa istinaden kazalarda kaymakamları, nahiye
lerde nahiye müdürlerini tahrik etmek suretile def
terlerin usulü dairesinde ve muntazaman doldurul
masını temin ve bu ciheti mütemadi surette bizzat 
veya tavzif edeceği memurlar vasıtasile kontrol et
mekle mükelleftirler. Sayım defterlerinin yanlış 
ve noksan tanzimden ve bilâhara kaçak bulunma 
sından köy ihtiyar heyetleri mesuldürler. Köy ihti
yar heyetlerini kontrol işinde ihmali tahakkuk eden 
mülkiye memurları bu mesuliyete iştirak ederler. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince vergi alı
nacak hayvanlardan domuzdan maada hayvanlar 
için, her malî seneye tekaddüm eden mart ayının 
on beşinci gününden itibaren on beş gün içinde 
sahiplerinin beyanları zabıt ve kaydedilir. Domuz
lar için kayit müddeti her sene eylül iptidasından 
itibaren on beş gündür. 

Hayvan sahipleri bu müddetler içinde hayvan
ların bulunduğu mahallin köy veya mahalle ihtiyar 
meclislerine müracaatla cins ve adedini erkek veya 
dişi olduklarını beyan ederek ihtiyar meclisleri nez
dinde açılmış olan matbu kayit defterlerine kayit 
ve zaptettirmeğe ve defteri imza eylemeğe ve yazı 
bilmediği takdirde mühürlemeğe ve kaydettirdiği 
hayvanların cins ve adet ve nevilerini gösterir muh
tar ve ihtiyar meclislerinin resmî ve zatî mühür ve 
imzalarile tasdikli kayit ilmühaberi almağa mec
burdur. Bu ilmühaberler hayvan sahipleri tarafın
dan yoklama zamanında alâkadar memurlara ibraz 
olunur. 

MADDE 6 — Kayit müddeti içinde kazanç ver
gisine tabi bulunan hayvanlarla damızlık, Aygır ve ' gisine tabi bulunan hayvanlarla damızlık, aygır, 
boğaları sahipleri miadında kayit defterine yazdır- boğa, teke koç ve merkep sahipleri miadında ka-
mağa mecburdur. Bu nevi hayvanlar kaydettiril- yit defterine yazdırmağa mecburdur. Bu nevi hay-
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MADDE 4 — Vergi hayvan başına alınır. Hay
vanların nevi ve adedi her sene hayvan sahipleri
nin beyanlarına müsteniden şehir ve kasabalarda 
mahalle ve köylerde köy ihtiyar meclisleri tarafın
dan kayit ve tesbit olunur. Hayvanlar beşinci 
maddede yazılı kayit müddeti içinde hangi mahal-
-Âı&y[ opA*(»f_ «A^A 3||Bi{i3uı o tfs.mımjnq apA^ BÂ'̂ A Ö\ 
di icra edilir. 

Her sene nisan iptidasından on beş gün evvel 
valiler kaymakamlar, nahiye müdürleri, köy ihti
yar meclislerine sayım zamanının yaklaştığını, hay
vanların kayit ve tesbiti için matbu defter ve ilmü
haberleri almamış iseler gelip almalarını ve kayit 
ve tesbit muamelesini usulü dairesinde ve munta
zam surette zamanı geçmeden yapmalarını ve okur 
yazarları bulunmıyan köy meclislerine civar köyler
den okur yazar kimselerin yardımlarını temin zım
nında ittihaz edecekleri tedbirleri tahriren ve şifa
hen bildirmek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 5 —- Bu kanun mucibince vergi alına
cak hayvanlardan domuzdan maada hayvanlar 
için, her malî seneye takaddüm eden nisanın bi
rinci gününden itibaren on beş gün içinde sahip
lerinin beyanları zabıt ve kaydedilir. Domuzlar için 
kayit müddeti her sene eylül iptidasından itibaren 
on beş gündür. 

Hayvan sahipleri bu müddetler içinde hayvanla 
rın bulunduğu mahallin köy veya mahalle ihtiyar 
meclislerine müracaatla nevi ve adedini erkek veya 
dişi olduklarını beyan ederek ihtiyar meclisleri 
nezdinde açılmış olan matbu • kayit defterlerine 
kayit ve zaptettirmeğe ve defteri imza eylemeğe ve 
yazı bilmediği takdirde mühürlemeğe ve kay
dettirdiği hayvanların adet ve nevilerini 
gösterir muhtar ve ihtiyar meclislerinin res
mî ve zatî mühür ve imzaiarile tasdikli 
kayit ilmühaberi almağa mecburdur. Bu 
ilmühaberler hayvan sahipleri tarafından yoklama 
zamanında alâkadar memurlara ibraz olunur. 

MADDE 6 — Kayit müddeti için kazanç vergi
sine tabi bulunan hayvanlarla damızlık, aygır ve bo
ğaları sahipleri kayit defterine yazdırmağa mec
burdur. Bu nevi hayvanlar kayit ettirildiği sırada 

Verginin matrahı 

MADDE 4 — Vergi hayvan başına alınır. Hay
vanların nev'i ve adedi her sene hayvan sahiple-

jrinin beyanlarına müsteniden şehir ve kasabalar
da mahalle ve köylerde köy ihtiyar meclisleri ta
rafından kayit ve tesbit olunur. Hayvanlar be
şinci maddede yazılı kayit müddeti içinde hangi 
mahalle veya köyde bulunursa o mahalle veya köy
de kaydedilir. 

(leçici hayvanlarının kaydi, kayit ve yoklama 
müddetleri zarfında ilk tesadüf edildikleri mahal
de yapılır. Bu hayvanların vergileri takside tabi 
tutmaksızm tahsil veya kat'î teminata raptolunur. 

Her sene nisan iptidasından on beş gün evvel 
valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, köy ih
tiyar meclislerine sayım zamanının yaklaştığını, 
hayvanların kayit ve tesbiti için matbu defter 
ve ilmühaberleri almamış iseler gelip almalarını 
ve kayit ve tesbit muamelesini usulü dairesinde 
ve muntazam surette zamanı geçmeden yapmala
rını ve okur yazarları bulunmıyan köy meclisleri
ne civar köylerden okur yazar kimselerin yardımla
rını temin zımnında ittihaz edecekleri tedbirleri tah
riren ve şifahen bildirmek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 5 — Maliye Encümeninin beşinci mad
desi aynen 

MADDE 6 — Kayit müddeti içinde kazanç 
vergisine tabi bulunan hayvanlarla ikinei madde
nin (E) fıkrasında zikri geçen damızlık hayvan
ları sahipleri kayit defterine yazdırmağa mee-
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diği sırada, kazanç vergisine tabi olanlar için ruh
sat ve unvan tezkerelerile tediye makbuzları ve da
mızlıklar için buna ait resmî vesaik gösterilerek 
deftere işaret ettirilir ve kendilerine verilecek 
ilmühaberlerde de bu cihetler dercedilir. 

Hudutlarda, haddi fasılın obir tarafında rayi 
hakkını haiz olan şahıslarda, kayıt müddeti içinde 
hudut haricinde bulunan hayvanlarının cins, nevi 
ve adetlerini mübeyyin bir beyannameyi mensup 
oldukları mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine tev
di edilmek üzere kaza varidat idarelerine vermeğe 
mecburdurlar. Bu beyannameler, hayvanların 
kaydına esas ittihaz olunur. 

MADDE 7 — İhtiyar meclisleri, kayıt müddeti 
hitam bulduktan sonra 5 inci maddede yazılı defte
rin bir suretini alıkoyarak mükelleflerin imazsını 
muhtevi olan aslını, hem resmî mühür hem de zatî 
imzalarile tasdikli olarak müddetin hitam bulduğu 
günü takip eden - günden itibaren - resmî tatil 
günleri hariç olmak şartile - azamî üç gün zarfında 
köy veya mahallenin mensup olduğu mahallin en 
büyük mülkiye memuruna makbuz mukabilinde ver
meğe mecburdurlar. 

Mülkiye memurları bu defterleri vürutlarından 
itibaren nihayet 48 saat zarfında kezalik makbuz 
mukabilinde ciheti maliyeye tevdi ederler. 

Yoklama 

MADDE 8 — Kayit defterlerinin mal dairelerine 
tevdii için 7 inci maddede tayin edilen müddetin 
hitamını takip eden günden nisanın 25 inci günü 
akşamına kadar devam etmek üzere domuzdan 
maada bilûmum hayvanların yoklaması yapılır. 
Domuzların yoklaması eylülün 16 inci gününden 
30 una kadar olan müddet zarfında icra olunur. 

Yoklama mıntaka itibarile ve her mıntaka için 
mahallî idare heyetlerince maliye ve mülkiye me
murları arasından teşkil edilecek 3 çer kişilik yok
lama kollan marifetile ve mülkiye ve maliye me
murları amirlerinin idare ve nezaretleri altında her 
tarafı görmek suretile ifa olunur. Bu kollara jan
darma ve köy bekçileri tarafından müzaheret gös
terilir. Ve yoklamanın icap ettirdiği diğer tedbir
lerde mahallî mülkiye ve maliye memurlarınca müş
tereken ittihaz ve tatbik olunur. 

Yoklama mıntakalan, her mahalde idare heyet
lerince köylerinin icabatı mevkiiyesi ve hayvanları
nın adedi gözetilerek tayin olunur. 

vanlar kaydettirildiği sırada, kazanç vergisine tabi 
olanlar için ruhsat ve unvan tezkerelerile tediye 
makbuzları ve damızlıklar için buna ait resmî vesa
ik gösterilerek deftere işaret ettirilir ve kendileri
ne verilecek ilmühaberlerde de bu cihetler derce
dilir. 

Hudutlarda, haddi fasılın öbür tarafında ot
latma hakkını haiz olan hayvan sahipleri kayit 
müddeti içinde hudut haricinde bulunan hayvanla
rının cins, nevi ve adetlerini mübeyyin bir beyan
nameyi mensup oldukları mahalle veya köy ihti
yar heyetlerine tevdi edilmek üzere kaza varidat 
idarelerine vermeğe mecburdurlar. Bu beyanname
ler hayvanların kaydına esas ittihaz olunur. 

MADDE 7 — İhtiyar meclisleri, kayit müddeti 
hitam bulduktan sonra «5» inci maddede yazılı def
terin bir suretini alıkoyarak mükelleflerin imzası
nı muhtevi olan aslını^ hem resmî mühür' hem de 
zatî imzalarile tasdikli olarak müddetin hitam 
bulunduğu günü takip eden günden itibaren - res
mî tatil günleri hariç olmak şartile - azamî bir haf
ta zarfında köy veya mahallinin mensup olduğu 
mahallin en büyük mülkiye memuruna makbuz 
mukabilinde vermeğe mecburdurlar. 

Mülkiye memurları bu defterleri vürutlarından 
itibaren nihayet 48 saat zarfında kezalik makbuz 
mukabilinde ciheti maliyeye tevdi ederler. 

Yoklama 

MADDE 8 — Kayit defterlerinin mal dairele
rine tevdii için 7 inci maddede tayin edilen müd
detin hitamını takip eden günden nisanın 25 inci 
günü akşamına kadar devam etmek üzere domuz
dan maada bilûmum hayvanların yoklaması ya
pılır. Domuzların yoklaması eylülün 16 inci gü
nünden 30 una kadar olan müddet zarfında icra 
olunur. 

Yoklama tahsildarlar tarafından yapılır. Ancak 
köy kanunu tatbik olunmamış mahallerde tahsil
darlara mahallî idare meclislerince tayin oluna
cak birer zat tefrik olunabilir. Tefrik olunacak 
zata mahallî idare heyetince münasip görülecek 
ücret verilir. 

Yoklama mıntakalan her mahalde idare hey
etlerince köylülerinin icabatı mevkiiyesi ve hayvan
larının adedi gözetilerek tayin olunur. 
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kazanç vergisine tabi olanlar için ruhsat ve unvan 
tezkerelerile tediye makbuzları ve damızlıklar için 
buna ait resmî vesaik gösterilecek deftere işaret etti • 
rilir ve kendilerine verilecek ilmühaberlerde de bu 
cihetler dercedilir. 

Hudutlarda, haddi fasılın öbür taraflarında raiy 
hakkını haiz olan şahıslar da, kayıt müddeti içinde 
hudut haricinde bulunan hayvanların nevi ve adet
lerini mübeyyin bir beyannameyi mensup oldukları 
mahalle veya köy ihtiyar meclisine tevdi edilmek 
üzere kaza varidat idarelerine vermeğe mecburdur
lar. Bu beyannameler hayvanların kaydine esas 
ittihaz olunur. 

Madde 7 
aynen. 

İktisat Encümeninin 7 inci maddesi 

MADDE 8 — Kay it defterlerinin mal dairele
rine tevdii için yedinci maddede tayin edilen müd
detin hitamını takip eden günden mayısın on beşinci 
günü akşamına kadar devam etmek üzere domuz
dan maada bilûmum hayvanların yoklaması yapılır. 
Domuzların yoklaması eylülün on altıncı günün
den otuzuna kadar olan müddet zarfında icra olu
nur. 

burdur. Bu nevi hayvanlar kaydettirildiği sırada 
kazanç vergisine tabi olanlar için ruhsat ve un
van tezkerelerile tediye makbuzları ve damızlık
lar için buna ait resmî vesaik gösterilerek deftere 
işaret ettirilir ve kendilerine verilecek ilmühaber
lerde de bu cihetler dercedilir. Hudutlarda, hattı 
fasılın öbür tarafında raiy hakkını haiz olan 
şahıslar da, kayit müddeti içinde hudut haricinde 
bulunan hayvanların nevi ve adetlerini mübeyyin 
bir beyannameyi mensup oldukları mahalle veya 
köy ihtiyar meclisine tevdi edilmek üzere kaza 
varidat idarelerine vermeğe mecburdurlar. Bu be
yannameler hayvanların kaydina esas ittihaz olu
nur. 

MADDE 7 — İhtiyar meclisleri kayit müddeti 
hitam bulduktan sonra beşinci maddede yazılı 
defterin bir suretini alıkoyarak mükelleflerin im
zasını havi olan aslını, hem resmî mühür hem de 
zatî imzalarile tasdikli olarak müddetin hitam bul
duğu günü takip eden günden itibaren - resmît ta
til günleri hariç olmak üzere - azamî bir hafta zar
fında köy veya mahallenin birinci dereceden mer
but bulunduğu en büyük mülkiye memuruna mak
buz mukabilinde vermeğe mecburdur. 

Mülkiye memurları bu defterleri vürütlanndan 
itibaren nihayet kırk sekiz saat zarfında kezalik 
makbuz mukabilinde mal memuruna tevdi ederler. 

MADDE 8 
desi aynen 

Yoklama 

Maliye Encümenin sekizinci mad-



MA DDK 9— Yoklama kolları, mıntakaları dahi- I 
lindeki bilûmum hayvanların bulundukları ahır, 
mandıra ve sair mahallere giderek mevcut hayva
natı yoklama ve tahkik ve cins, nevi ve adet iti-1 
barile defterde yazılı miktarlara ve sahiplerinin 
ellerindeki kayit ilmühaberleri muhteviyatına mu
tabakatını tetkik ve tesbit ettikten sonra kayit ilmü
haberlerini alarak mukabilinde sahiplerine yoklama 
ilmühaberi verirler. 

Kazanç vergisine tabi tutuldukları yazdı hay
vanlara ait, unvan ve ruhsat tezkerelerde, tediye 
makbuzlarının ve damızlığa elverişli aygır ve boğa
lara ait resmî vesaitin yoklamada kayit defterlerile 
mutabakati tetkik olunur. 

MADDE K) — Yoklamada kayit harici zuhur 
eden hayvanlar için sahiplerinin isim ve şöhret 
ve ikamet mahallerini ve hayvanların cins, nevi ve 
adetlerini ve bulundukları mahalleri ve kayit ha
rici bulunduklarının sureti sübutumı mübeyyin 
yoklama kolları tarafından mahallinde bir 
zabıt varakası tanzim edilerek sahiplerine, 
bunlar hazır değilse çobanlarına veya adam
larına imza ettirilir. Bunların imzadan imti-
naları halinde, imtina keyfiyeti, zabıt vara
kasına şerh verilerek hayvanların bulunduğu ma
halle veya köyün muhtar veya ihtiyar meclisi Aza
sından en az iki zata tasdik ettirilir. 

Hayvaulamı nakli 

MADDK 12 — Kayit müddeti içinde, hay
vanlarını bulundukları köyden diğer köye nakle
decek hayvan sahipleri, hayvanlarını bulunduğu 
köyün kayit defterine kaydettirip kayit ilmühaberi 
almağa ve nakil keyfiyetini bu ilmühaberlere işaret 
ve bu ilmühaberleri hayvanların nakledildiği köyün 
ihtiyar meclisine ibraz ile vize ettirmeğe mecbur
durlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulun
duğu köyden diğer köye götürecekler dahi yokla-

| MADDE 9 — Yoklama kollan mıntakaları da
hilindeki bilûmum hayvanlarını bulundukları ahır 
mandıra ve sair mahaüere giderek mev
cut hayvanatı yoklama ve tahkik ve 
cins, nevi ve adet itibarile defterde 
yazılı miktarlara ve sahiplerinin ellerindeki 
kayıt ilmühaberleri muhteviyatına mütaleatmı tet
kik ve tesbit ettikten sonra kayıt ilmühaberlerini 
alarak mukabilinde sahiplerine yoklama ilmühaber
leri verirler. 

Kazanç vergisine tabi tutuldukları yazdı hay
vanlara ait unvan ve ruhsat tezkerelerile tediye 
makbuzlarının ve damızlığa elverişli aygır ve boğa, 
teke, koç ve merkeplere ait resmî vesaikin yokla
mada kayit defterlerile mutabakati tetkik olunur. 

MADDİM 10 — Yoklamada kayıt harici zuhur 
eden hayvanlar için sahiplerinin isim ve şöhret ve 
ikamet mahallerini ve hayvanların cins, nevi ve 
adetlerini ve bulundkları mahalleri ve kayit harici 
blunduklarmın sureti subutunu mübeyyin yokla
mayı yapan tarafından mahallinde bir zabıt vara
kası tanzim edilerek sahiplerine, bunlar hazır de
ğilse çobanlarına veya adamlarına imza ettirilir. 
Bunların imzadan imtinaları halinde, imtinai key
fiyeti, zabıt varakasrna şerh verilerek hayvanların 
bulunduğu mahalle veya köyün muhtar veya ihti
yar meclisi âzasından en az iki zata tasdik ettirilir. 

Hayvanların nakli 

MADDE 12 — Kayıt müddeti içinde sayım 
vergisine tabi hayvanlarını buldukları köyden di
ğer köye nakledecek hayvan sahipleri, hayvanlarını 
bulunduğu köyün kayıt defterine kaydettirip kayıt 
ilmühaberi almağa ve nakil keyfiyetini bu ilmüha
berlere işaret ve bu ilmühaberleri hayvanların nak
ledildiği köyün ihtiyar meclisine ibraz ile vize et
tirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulduğu 
köyden diğer köye götürecekler dahi yoklama mc-

MADDE 11 — Yoklama kolları memurları, me
mur oldukları mmtakanın yoklama muamelesini 
muayyen müddet içinde bitirmeğe ve bu müddetin 
hitamından itibaren azamî üç gün zarfında yokla
ma netaviciııi mübeyyin defter ve vesaiki tarafla
rından tasdikli olarak mal dairelerine tevdi et
meğe mecburdurlar. 

MADDE 11 — Yoklama memurları, memur 
oldukları mmtakanın yoklama muamelesini muay
yen müddet içinde bitirmeğe ve bu müddetin hi
tamından itibaren azamî üç gün zarfında yoklama 
netayicini mübeyyin defter ve vesaiki tarafların
dan tasdikli olarak varidat dairelerine tevdi etme
ğe mecburdurlar. 
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MADDE 9 — Tahsildarlar yoklama mıntaka-
ları dahilindeki hayvanların bulundukları mahaller 
ile ahır, mandıra gibi yerleri yoklıyarak defterde 
yazılı mıntakalara ve sahiplerinin ellerindeki kay it 
ilmühaberleri muhteviyatına mutabakatını tetkik 
ve tesbit ettikten sonra kayit ilmühaberlerini alarak 
mukabilinde sahiplerine yoklama ilmühaberi verir
ler. 

Kazanç, vergisine tabi tutuldukları yazılı hay
vanlara ait unvan ve ruhsat tezkerelerile tediye 
makbuzlarının ve damızlığa elverişli aygır ve boğa 
lara ait resmî vesaikin yoklamada kayit defterleri-
le mutabakatı tetkik olunur. 

MADDE 10 — İktisat Encümeninin 
maddesi aynen. 

10 uncu 

MADDE 11 
maddesi aynen. 

tktısat Encümeninin 11 inci 

Hayvanların nakli 

MADDE 12 — Kayit müddeti içinde sayım ver
gisine tabi hayvanlarını bulundukları köyden diğer 
köye bir daha avdet etmemek üzere nakledecek hay
van sahipleri, hayvanlarını bulunduğu köyün kayit 
defterine kaydettirip kayit ilmühaberi almağa ve 
nakil keyfiyetini bu ilmühaberlere işaret ve ilmü
haberleri hayvanların nakledildiği köyün ihtiyar 
meclisine ibraz ile vize ettirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulundu
ğu köyden diğer köye götürecekler dahi yoklama 

MADDE 9 — Yoklama memurları yoklama mın-
takaları dahilindeki hayvanların bulundukları ma
haller ile ahır, mandıra gibi yerleri yoklıyarak 
defterde yazılı miktarlara ve sahiplerinin ellerin
deki kayit ilmühaberleri muhteviyatına mutabaka
tını tetkik ve tesbit ettikten sonra kayit ilmüha
berlerini alarak mukabilinde sahiplerine yoklama 
ilmühaberi verirler. 

Kazanç vergisine tabi tutuldukları yazılı hay
vanlara ait unvan ve ruhsat tezkerelerile tediye 
makbuzlarının ve ikinci maddenin (E) fıkrasında 
yazılı damızlık hayvanlara ait resmî vesikaların 
yoklamada kayit defterile mutabakatı tetkik olunur. 

Seyyar nakliyecilerden yoklama esnasında hazır 
bulunmıyanların unvan ve ruhsat tezkerelerile te
diye makbuzları avdetlerinde görülür. 

MADDE 10 — İktisat Encümeninin onuncu 
maddesi aynen 

MADDE 11 — iktisat Encümeninin on birinci 
maddesi aynen 

Hayvanların nakli 

MADDE 12 — Kayit müddeti içinde vergiye tabi 
hayvanlarını bir daha dönmemek üzere bulundukları 
köyden diğer bir köye. nakletmek istiyenler, hayvan
larını bulundukları köyün kayit defterine kaydet
tirip kayit ilmühaberi alamağa ve bu ilmühabere 
hayvanlarını nakledeceklerini işaret ettirmeğe mec
bur oldukları gibi hayvanları götürdükleri köyün 
ihtiyar meclisine müracaatla kayit ilmühaberlerini 
göstermeğe ve vize ettirmeğe de mecburdurlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulundu-
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ma memuruna müracaatla hayvanlarının yokla
masını icra ve kayit ilmühaberlerini yoklama il
mühaberi] e tebdil ettirmeğe mecburdurlar, 

MADDE 13 — Kayit ve yoklama ve taksit 
müddetleri içinde hayvanların, bulundukları kaza 
haricine tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde kısmen veya tamamen 
hayvanlarını bulundukları kaza haricine çıkarmak 
istiyenler kayit ilmühaberlerini mensup oldukları 
kaza tahakkuk idaresine ibraz ve vergilerini tama
men tesviye veya Hükümetçe muteber banka mek
tubu ile temin ederek nakledecekleri hayvanlar için 
nakil veya ifraz tezkeresi alırlar. 

Yoklama ve taksit müddetleri içinde kısmen ve
ya tamamen hayvanlarını mukayyet bulundukları 
kaza hududu haricine çıkaracaklar dahi yoklama 
kollarından tebdilen aldıkları yoklama ilmühaberle
rini kaza varidat idaresine göstererek ve vergilerini 
ödiyerek veya bu miktar banka teminatı vererek 
alacakları nakil veya ifraz tezkerelerile hayvanları
nı nakledebilirler. 

Kaza haricindeki yaylaklarına çıkarılacak hay
vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylaklarının bu
lunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sahip
leri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu kaza 
varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe mec
burdurlar. Yayla tezkeresi veren kaza varidat ida
resince, tezkeresi verilen hayvanların cins ve nevi 
ve adedi ve sahibinin ismile tezkeresinin tarih ve 
numarası gösterilerek yaylağın bulunduğu mahal 
mal dairesine tahriren malûmat verilir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza haricine 
nakillerinde kayit veya yoklama ilmühaberleri be
raber bulunmak şartile, kazanç vergileri için almış 
oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil ve ifraz 
tezkeresi yerine geçer. 

muruna müracaatla hayvanlarının yoklamasını ic
ra ve kayıt ilmühaberlerini yoklama ilmühaberle
rde tebdil ettirmeğe mecburdurlar. Bu müddet 
içinde damızlık hayvanlarını bu suretle nakledenler 
damızlık vesikalarını beraberlerinde bulundurmak 
mecburiyetindedirler. 

MADDıE 13 — Kayıt ve yoklama ve taksit 
müddetleri içinde hayvanların, bulundukları kaza 
haricinde tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde kısmen veya tamamen 
hayvanlarını bulundukları kaza haricine çıkarmak 
istiyenler; kayit ilmühaberlerini mensup oldukla
rı kaza tahakkuk idaresine ibraz ve vergilerini ta
mamen tesviye veya Hükümetçe muteber banka 
mektubu ile temin ederek nakledecekleri hayvanlar 
için nakil veya ifraz tezkeresi alınır. 

Yoklama ve taksit müddetleri içinde kısmen ve
ya tamamen hayvanlarını mukayyet bulundukları 
kaza hududu haricine çıkaracaklar dahi yoklama 
kollarından tebdilen aldıkları yoklama ilmühaber
lerini kaza varidat idaresine göstererek ve vergile
rini ödiyerek veya bu miktar banka teminatı vere
rek alacakları nakil veya ifraz tezkerelerile hayvan
larını nakledebilirler. 

Şu kadar ki kayit yoklama ve taksit müddetleri 
içinde hayvanlarını mukayyet bulundukları kaza 
hududu haricine nakledeceklerden, mütemekkin ve 
emlâk ve arazi sahibi olupta vergi borcunu temin 
edecek miktarda gayri menkul malı üzerine masraf
sız haciz koyduranlar veya o mahaldeki hayvan sa-
hiplerile ihtiyar heyeti müşterek ve müteselsil kefil 
verenlerden veyahut kayit mahallinde borcunu ödi-
yeeek miktar hayvanatı mevcut bulunduğu kezalik 
ihtiyar heyetlerince tasdik edilenlerden başkaca 
teminat aranmaz. 

Kaza haricindeki yaylaklarına çıkarılacak hay
vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylaklarının bu
lunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sahip
leri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu kaza 



memuruna müracaatla hayvanlarının yoklamasını 
icra ve kayit ilmühaberlerini yoklama ilmühaberle-
rile tebdil ettirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama muamelâtını istediği zaman yaptıra-
mıyan hayvan sahibi kendi köyünün ihtiyar mec
lisinden alacağı vesika ile yedindeki kayit ilmü
haberlerini nakledeceği köyün ihtiyar meclisine 
vize ettirerek bulunduğu mahallin yoklama memu
runa bildirilmesini beyan edecektir. Bu müddet 
içinde damızlık hayvanlarını bu suretle nakleden
ler damızlık vesikalarını beraberlerinde bulundur
mak mecburiyetindedirler. 

MADDE 13 — Kayit, yoklama ve taksit müd
detleri içinde hayvanların, bulundukları kaza ha
ricinde tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde kısmen veya tamamen 
hayvanlarını bulundukları kaza haricine çıkarmak 
istiyenler; kayit ilmühaberlerini mensup olduk
ları kaza tahakkuk idaresine ibraz ve nakledecek
leri hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi alır
lar. 

Köylerdeki hayvanların hudut gecesindeki 
müşterek meralarına âdet veçhile gidip gelme
leri bu hükme tabi değildir. 

Yoklama müddetleri içinde kısmen veya tama
men hayvanlarını mukayyet bulundukları kaza 
hududu haricine çıkaracaklar dahi yoklama me
muru veya bulunmazsa ihtiyar meclisinden tebdi-
len aldıkları yoklama ilmühaberlerini kaza varidat 
idaresine göstererek alacakları nakil veya ifraz 
tezkerelerile hyvanlarını nakledebilirler. 

Kayit yoklama ve taksit müddetleri içinde hay
vanlarını mukayyet bulundukları kaza hududu 
haricine nakledecekler, borçlarını tamamen tediye 
etmeğe veya bir banka mektubu veya müteselsil 
kefalet veya muteber bir kefil göstermeğe ve bi
nek hayvanı sahipleri de hayvanlarının kayit ve 
yoklama ilmühaberlerini beraberlerinde bulundur
mağa mecburdurlar. 

Kaza haricindeki yaylaklarına çıkarılacak hay
vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylaklarının 
bulunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sa
hipleri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe 
mecburdurlar. Yayla tezkeresi veren kaza vari-

ğu köyden diğer köye götürecekler dahi yoklama 
memuruna müracaatla hayvanlarının yoklamasını 
icra ve kayit ilmühaberlerini yoklama ilmühaberle-
rile tebdil ettirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama muamelesini gidecekleri zamana kadar 
yaptıramayan hayvan sahipleri bulundukları kö
yün ihtiyar meclisine müracaat ederler ve bir ve
sika alırlar. 

Bu vesika ile ellerindeki kayit ilmühaberini git
tikleri köyün ihtiyar meclisine gösterirler ve vize 
ettirirler ve keyfiyeti o köyün yoklama memuru
na bildirmesini ihtiyar meclisinden isterler. Yol
lama müddeti içinde damızlık havanlar ını bu su
retle nakledenler damızlık vesikalarını yanlarında 
bulundurmak mecburiyetindedirler. 

MADDE 13 — Kayit, yoklama ve taksit müd
detleri içinde hayvanların, bulundukları kaza ha
ricine, tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde hayvanlarının hepsini vi
ya bir kısmını bulundukları kaza haricine çıkar
mak isteyenler bizzat veya ihtiyar âzasından biri 
vasıtasile kayit ilmühaberlerini mensup oldukları 
kaza varidat idaresine göstermeğe ve nakledecek
leri hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi al
mağa mecburdurlar. 

Köylerdeki hayvanların hudut geçidindeki müş
terek meralarına gidip gelmeleri bu hükme tabi 
değildir. 

Yoklama müddeti esnasında hayvanlarının hep
sini veya bir kısmını mukayyet bulundukları ka
za hududu haricine çıkarmak istiyenler dahi yok
lama memuruna müracaat ederler ve ellerindeki ka
yit ilmühaberini yoklama ilmühaberi ile tebdil etti
rirler. Yoklama ilmühaberini ya bizzat veya ihti
yar meclisi âzasından biri vasıtasile tabi bulunduk
ları kaza varidat idaresine gösterirler ve alacak
ları nakil veya ifraz tezkeresi ile hayvanlarını nak 
lederler. 

Bu suretle kayit, yoklama veya taksit müddet
leri içinde hayvanlarını mukayyet bulundukları 
kaza hududu haricine çıkarmak istiyenler borçlarını 
tamamile vermeğe veya bir banka mektubu göster
meğe ve yahut bulundukları mahallin ihtiyar mec
lisleri tarafından, bu meclislerin kendi malî mesu
liyetleri altında, kefaleti tasdik edilen bir zati ke
fil göstermeğe mecburdurlar. Binek hayvanı sahip
leri de hayvanlarının kayit ve yoklama ilmühaber
lerini beraberlerinde bulundurmağa mecburdurlar. 

Kaza haricindeki yaylaklarına çıkarılacak hay-
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Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 

iyinde ecnebi memleketlerden Türkiye dahiline 
ithal edilen hayvanlar için sahipleri bu hayvanla
rın ithal edildikleri gümrük idaresinin bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaat ve gümrük res
minin tediye olunduğuna dair makbuz ibraz ve 
nakil ve sevkeyleyeeekleri mahalleri irae ederek 
mukabilinde buna mahsus nakil veya ifraz tezke
resi almağa mecburdurlar. 

Kayit zamanında hudutlarda haddi fasılm 
öbür tarafında bulunup, sahiplerinin beyanname
lerine istinaden kaydi icra edilen hayvanların 
yoklama zamanında Türkiye dahiline avdetlerin
de hudut gümrük memuruna müracaatla hayvan
larını saydırmağa ve cins ve adedini nıübeyyin 
bir vesika alarak bu vesikayı mensup olduğu ka
za varidat idaresine ibraza mecburdur. 

Verginin miktarı 

MADDE 14 — Vergi, hayvan başına aşağıda 
hizalarında yazılı miktarda alınır: 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, idiş, katır 
Eşek 
Domuz 

varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe mecbur
durlar. Yayla tezkeresi veren kaza varidat idare
since, tezkeresi verilen hayvanların cins ve nevi ve 
adedi ve sahibinin ismile tezkerenin tarih ve nu
marası gösterilerek yaylağın bulunduğu mahal mal 
dairesine tahriren malûmat verilir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza haricine 
nakillerinde kayit veya yoklama ilmühaberleri bera
ber bulunmak şartile kazanç vergileri için almış 
oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil ve ifraz 
tezkeresi yerine geçer. 

Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 
içinde ecnebi memleketlerden Türkiye dahiline it
hal edilen hayvanlar için sahipleri bu hayvanların 
ithal edildikleri gümrük idaresinin bulunduğu kaza 
varidat idaresine müracaat ve gümrük resminin te
diye olunduğuna dair makbuz ibraz ve nakil ve 
sevk eyl ivecekler i mahalleri iraeederek mukabilinde 
buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi almağa mec
burdurlar. 

Kayit zamanında hudutlarda haddi fasılm öbür 
tarafında bulunup, sahiplerinin beyannamelerine 
istinaden kaydi icra edilen hayvanların yoklama 
zamanında Türkiye dahiline avdetlerinde hudut 
gümrük memuruna müracaatla hayvanlarını say
dırmağa ve cins ve adedini nıübeyyin bir vesika 
alarak bu vesikayı mensup olduğu kaza varidat ida
resine ibraza mecburdur. 

Verginin miktarı 

MADDE 14 — Vergi hayvan başına, aşağıda 
hizalarında yazılı miktarlarda alınır. 

Kuruş 
60 
35 

200 
175 
100 
125 
50 

350 

Kuruş 
60 
40 

200 
175 
100 
125 
50 

350 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, idiş, katır 
Eşek 
Domuz 
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dat idaresinde, tezkeresi verilen hayvanların nevi 
ve adedi ve sahibinin ismile tezkerenin tarih ve 
numarası gösterilerek yaylağın bulunduğu ma
hal mal dairesine tahriren malûmat verilir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza hari
cine nakillerinde kayit ve yoklama ilmühaberleri 
beraber bulunmak şartile, kazanç vergileri için 
almış oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil 
ve ifraz tezkeresi yerine geçer. 

Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 
içinde ecnebi memleketlerden Türkiye dahiline 
ithal edilen hayvanlar için sahipleri bu hayvan
ların ithal edildikleri gümrük idaresinin bulun
duğu kaza varidat idaresine müracaat ve güm
rük resminin tediye olunduğuna dair makbuz ib
raz ve nakil ve sevkeyliyecekleri mahalleri irae 
ederek mukabilinde buna mahsus nakil veya ifraz 
tezkeresi almağa mecburdurlar. 

Kayit zamanında hudutlarda haddi fasılın öbür 
tarafında bulunup, sahiplerinin beyanlarına isti

naden kaydi icra edilen hayvanların yoklama za
manında Türkiye dahiline avdetlerinde hudut güm
rük memuruna müracaatla hayvanlarını saydir-
mağa ve cins ve adedini mübeyyin bir vesika ala
rak bu vesikayı mensup olduğu kaza varidat ida
resine ibraza mecburdur. 

Verginin miktan 

MADDE 14 — Vergi, hayvan başına aşağıda 
hizalarında yazılı miktarda alınır: 

1 haziran 1931 malî senesinde tatbik olunacak 
miktar 

Nevi 
Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, idiş, katır 
Eşek 
Domuz 

Kuruş 
60 
45 

200 
150 
100 
125 
50 

350 

vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylaklarının 
bulunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sa
hipleri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe 
mecburdurlar. Yayla tezkeresi veren kaza varidat 
idaresi de tezkeresi verilen hayvanların nevi ve ade
di ve sahibinin ismile tezkerenin tarih ve numa
rası gösterilerek yaylağın bulunduğu mahal mal 
dairesine tahriren malûmat verilir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza hari
cine nakillerinde kayit veya yoklama ilmühaberleri 
beraber bulunmak şartile, kazanç vergileri için al
mış oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil ve 
ifraz tezkeresi yerine geçer. 

Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 
içinde, ecnebi memleketlerden Türkiyeye ithal edi
len hayvanların nakli için sahipleri, bu hayvan
ların ithal edildikleri gümrük idaresinin bulunduğu 
kaza varidat idaresine müracaat ederek gümrük 
resminin verildiğini bildiren makbuzu gösterirler. 
ve hayvanları nakledecekleri yerleri bildirerek 
buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi alırlar. 

Kayit zamanında memleket hudut hatlarının 
öbür tarafında bulunupta sahiplerinin beyanlarına 
göre kayitleri yapılmış olan hayvanların yoklama 
zamanında Türkiyeye avdetlerinde sahipleri güm
rük memuruna müracaat ederek hayvanlarını say
dırmağa ve hayvanların cins ve adedini göstermek 
üzere bu memurdan alacakları vesikayı mensup bu
lundukları kaza varidat idaresine göstermeğ mec
burdurlar. 

Verginin miktan 

MADDE 14 — Vergi hayvan başına aşağıda 
hizalarında yazılı miktarda alınır: 

1 haziran 1931 malî senesinde tatbik olunacak 
miktar 

Nevi 
.Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiç, katır 
Eşek 
Domuz 

Kuruş 
60 
40 

200 
150 
100 
125 
50 

350 
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Verginin tahakkuku Verginin tahakkuku 

MADDE 15 — Hayvanların vergileri kayitli MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 
bulundukları kaza varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilir. Kayit defterlerinde kayitli hayvanların 
vergileri bu defterlerin ve yoklamada kayit harici 
zuhur eden hayvanların vergileri de yoklama def
terlerinin varidat idarelerine tevdiini müteakip 
14 üncü maddede yazılı vergi miktarlarına göre he
sap ve icap ediyorsa misil zamları da ilâve edilerek 
tarh ve ihbarname ile mükelleflere tebliğ olunur. 
Varidat tahakkuk memurları bu tebliğleri vergile
rin taallûk ettiği malî seneden evvel gelen mayıs 
ayının sekizinci günü akşamına kadar ikmale mec
bur ve teahhuründen mesuldürler. 

MADDE 16 — Nakil ve ifraz tezkeresi almak- MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 
sızın bulundukları kaza haricine çıkarılan hayvan
ların misil zamlarile birlikte vergileri, bu suretle 
nakledildiği tebeyyün eden kaza varidat idaresin
ce tarh ve sahiplerine tebliğ ve tahsil olunur. Bu 
gibi hayvanların kayit zamanında, bulunduğu ka
zada, tarhedilmiş vergileri varsa terkin olunur. 

İtiraz 

MADDE 17 — Hayvan sahipleri, ihbarnamele- MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 
rin tebliğinden itibaren resmî tatil günleri hariç 
on beş gün içinde tarholunan vergilere ve vergi 
zamlarına mahallî idare heyetleri nezdinde iti
raz edebilirler. Bu itirazlar, hulul eden vergi tak
sitlerinin tahsilini tehir etmez, idare heyetlerin
ce verilecek kararlar kat'idir. 



- 3 1 
1 haziran 1932 tarihinden itibaren alınacak 

miktar 
Nevi Kuruş 

Koyun ve kıl keçi 50 
Tiftik 40 
Deve 200 
Manda 120 
Sığır 90 
At, kısrak, idiş, katır 125 
Eşek 50 
Domuz 200 

Verginin tahakkuku 

MADDE 15 — Hayvanların vergileri kay iti i 
bulundukları kaza varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilir. Kay it defterlerinde kayitli hayvanların 
vergileri bu defterlerin ve yoklamada kayit harici 
zuhur eden hayvanların vergileri de yoklama 
defterlerine varidat idarelerine tevdiini müteakip 
14 üncü maddede yazılı vergi miktarlarına göre 
hesap ve icap ediyorsa misil zamları da ilâve edi
lerek tarh ve ihbarname ile mükelleflere tevdi 
olunur. Varidat tahakkuk memurları bu tebliğleri 
vergilerin taallûk ettiği malî seneden evvel gelen 
mayıs ayının 25 inci günü akşamına kadar ikmale 
mecbur ve taahhuründen mesuldürler. 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi aynen 

İtiraz 

MADDE 17 — Hayvan sahipleri, ihbarnamele
rin tebliğinden itibaren (resmî tatil günleri hariç) 
on beş gün içinden tarholunan vergilere ve vergi 
zamlarına mahallî idare heyetleri nezdinde itiraz 
edebilirler. Bu itirazlar, hulul eden vergi taksitle
rinin tahsilini tehir etmez. îdare heyetlerince veri
lecek kararlar kat idir. 

İtiraz neticesinde fazla alındığı tahakkuk eden 
miktar iade veya mahsup edilir. 

1 haziran 1932 tarihinden itibaren alınacak 
miktar 

Nevi Kuruş 
Koyun ve kıl keçi 50 
Tiftik 40 
Deve 200 
Manda 150 
Sığır <>0 
At, kısrak, iğdiç, katır 125 
Eşek 50 
Domuz 300 

Verginin tahakkuku 

MADDE 15 — Hayvanların vergileri kayitli 
bulundukları kaza varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilir. Kayit defterlerinde kayitli hayvanların 
vergileri bu defterlerin ve yoklamada kayit harbi 
zuhur eden hayvanların vergileri de yoklama def
terlerinin varidat idarelerine tevdiini müteakip 

on dördüncü maddede yazdı vergi miktarlarına göre 
hesap ve icap ediyorsa ceza zamları da ilâve edile
rek tarh ve ihbarname ile mükelleflere tebliğ olu
nur. Varidat tahakkuk memurları bu tebliğleri 
vergilerin teallûk ettiği malî seneden evvel gelen 
mayıs ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar 
ikmale mecbur ve teahhürden mesuldürlctr. 

MADDE 10 — Nakil ve ifraz tezkeresi almak
sızın bulundukları kaza haricine çıkardan hayvan
ların ceza zamlarile birlikte vergileri, bu suretle 
nakledildiği tebeyyün eden kaza varidat idaresin
ce tarh ve sahiplerine tebliğ ve tahsil olunur. Bu 
gibi hayvanların kayit zamanında, bulunduğu ka
zada tarhedilmiş vergileri varsa terkin olunur. 

İtiraz 

MADDE 17 — Hayvan sahipleri, ihbarname
lerin tebliğinden itibaren, resmî tatil günleri hariç 
olmak üzere, on beş gün içinde tarholunan vergile
re ve ceza zamlarına, belediye ve ziraat odası reis
lerinin, ziraat odası bulunmıyan yerlerde belediye 
ve ticaret odası reislerinin , ziraat ve tica
ret odalarının bulunmadığı yerde de be
lediye reisi ile belediye âzasından iki zatın dahi iş-
tirakile içtima edecek olan mahallî idare heyetle
ri nezdinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, hulul 
eden vergi taksitlerinin tahsilini tehir edemez. 

Bu suretle teşekkül edecek meclislerce verilen 
kararlar, alâkadarlar ve varidat idareleri tarafın
dan merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde, tebliğ 
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Tahsil 

MADDE 18 — On üçüncü maddede yazılı ah
val müstesna olmak üzere, bu kanun mucibince 
alınacak vergiler ile misil zamları aşağıda yazılı 
müddetlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti: 
Davarlar ve develer için Haziran 
Sığır ve mandalarla, at idiş, 

kısrak, katır ve eşekler için: Eylül 
Domuzlar için: Teşrinievvel 

aylarının ilk haftasıdır. 
îkinci taksit, mezkfir ayları takip eden ayların 

birinci haftasıdır. 
Müddetleri içinde tediye edilmiyen vergi tak

sitleri, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur. 

Cezalar ve ikramiyeler 

MADDE 19 — Kay it müddeti içinde kayit il
mühaberi almaksızın bulundukları köyden diğer 
köye nakledilen hayvanların vergilerine % 50, 
yoklama müddeti içinde yoklama ilmüha
beri almaksızın bulundukları köyden diğer 
köye nakledilenlerin vergilerine % 75 zam 
olunur. 

Yoklama ve taksit müddetleri içinde kayit ha
rici kaldıkları anlaşılan hayvanlar kaçak addoluna
rak beş misil -vergiye tabi tutulur. 

Kayit ve yoklama müddetleri içinde nakliye tez
keresi almaksızın bulundukları kaza haricine nakle
dilen hayvanlar hakkında da kaçak hükmü tatbik 
olunur. 

Ancak, tezkeresiz nakledilen hayvanların bulun
dukları yerlerde müddetleri içinde kaydi ve yokla
ması icra ettirilmiş ve vergilerinin de tediye edil
miş bulunduğuna, ibraz edilecek kayit veya yokla
ma ilmühaberi ve tahsilat makbuzları üzerine yapı
lacak tetkikat neticesinde kanaat hasıl olursa, ver
gilerinin asıllarına yüzde elli zam ile iktifa olunur. 

Hayvanların kaydi icra ettirilipte vergileri te
diye edilmeksizin tezkeresiz nakledildikleri anlaşı
lırsa vergilerine bir misil zammolunur. 

Nakledilen hayvanlardan tamamı veya bir kıs-

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

Cezalar ve ikramiyeler 

MADDE 19 — Yoklama müddeti içinde yokla
ma ilmühaberi olmaksızın bulundukları köyden 
diğer köye nakledilenlerin vergilerine % 50 zam
molunur. 

Yoklama ve taksit müddetleri içinde kayit ha
rici kaldıkları anlaşılan hayvanlar kaçak addoluna
rak beş misil vergiye tabi tutulur. 

Kayit ve yoklama müddetleri içinde nakliye tez
keresi olmaksızın bulundukları kaza haricine nak
ledilen hayvanlar hakkında da kaçak hükmü tat
bik olunur. 

Ancak, tezkeresiz nakledilen hayvanların bulun
dukları yerlerde müddetleri içinde kaydi ve yokla
ması icra ettirilmiş ve vergilerinin de tediye edil
miş bulunduğuna ib:az edilecek kayit veya yoklama 
ilmühaberi ve tahsilat makbuzları üzerine yapıla
cak tetkikat neticesinde idare heyetince kanaat 
hasıl olursa vergilerinin asıllarına % 5 zam ile ik
tifa olunur. 

Hayvanların kaydi icra ettirilipte on üçüncü 
madde mucibince teminata raptedilenler hariç ol
mak üzere verdilerini tediye edilmeksizin tezkeresiz 
nakledildikleri anlaşılırsa vergilerine bir misil 
zammolunur. 

Nakledilen hayvanlardan tamamı veya bir kıs-
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MADDE 18 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 19 — Yoklama müddetinden temmuz 
onuna kadar geçecek müddet içinde kayit harici 
kaldıkları anlaşılan hayvanlar kaçak addolunarak 
beş misli vergiye tabi tutulur. 

Kayit müddeti içinde bulundukları köye kaydet
tirerek ilmühaberini almaksızın diğer köye nakil ve 
kaydedilen hayvanların vergilerine yüzde on, yok
lama müddeti içinde yoklama ilmühaberi veya ihti
yar meclislerinin vesikası olmaksızın bulundukları 
köyden diğer köye nakledenlerin vergilerine yüzde 
yirmi, kayit ve yoklama müddetleri içinde nakliye 
veya ifraz tezkeresi almaksızın bulundukları kaza 
haricine çıkarılan hayvanların bulundukları yer
lerde bu müddetler içinde kaydi ve yoklaması ya
pılmış ve vergileri verilmiş olduğu sahiplerinin 
ibraz edeceği kayit ve yoklama ilmühaberi ve tah
silat makbuzile anlaşılırsa (tezkeresiz nakil dolayısi-
le) vergilerine %25, bu suretle kaydi ve yoklaması 
icra edilipte vergileri tediye ve teminata raptedilmek-
sizin tezkeresiz nakledilen hayvanların vergilerine 
yüzde elli zammolunur. 

Nakledilen hayvanların tamamı veya bir kısmı 
nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz tezkere-
lerindeki miktardan fazla zuhur ederse fazlası ka
çak sayılır. 

tarihinden itibaren, resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere, bir ay zarfında temyiz edilebilir. Temyiz 
kararlan kafidir . 

Nihaî karar neticesinde fazla alındığı tahak
kuk eden vergi miktarı iade veya mahsup olunur. 

Tahsil 

MADDE 18 — On üçüncü maddede yazılı ah
val müstesna olmak üzere, bu kanun mucibince alı
nacak vergiler ile ceza zamları aşağıda yazılı müd
detlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti: 
Davarlar ve develer için Haziran 
Sığır ve mandalarla at, iğdiç,) A 

Kısrak, katır ve eşekler için / 
Domuzlar için Teşrinievvel 
Aylarının ilk fraftasıdır. 
ikinci taksit, mezkûr ayları takip eden ayla

rın birinci haftasıdır. 
Müddetleri içinde tediye edilmiyen vergi taksit

leri, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Cezalar ve ikramiyeler 

MADDE 19 — Yoklama müddeti içinde kay
detti rilmeyip yoklamada meydana çıkarılan hay
vanlar üç misil vergiye tabi tutulur. 

Yoklama müddetinden temmuz onuna kadar ge
çecek müddet içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan 
hayvanlar mektum addolunarak beş misil vergiye 
tabi tutulur. 

Kayit müddeti içinde bulundukları köye kaydet
tirilerek ilmühaberini almaksızm diğer köye nakil 
ve kaydedilen hayvanların vergilerine yüzde on, 
yoklama müddeti içinde yoklama ilmühaberi ve ih
tiyar meclislerinin vesikası olmaksızın bulundukla
rı köyden diğer köye nakledilenlerin vergilerine 
yüzde yirmi, kayit ve yoklama müddetleri içinde 
nakliye veya ifraz tezkeresi almaksızın bulun
dukları kaza haricine çıkarılan hayvanların, bulun
dukları yerlerde bu müddetler içinde kayit ve 
yoklaması yapılmış ve vergileri verilmiş olduğu 
sahiplerinin göstereceği kayit ve yoklama ilmüha
beri ve tahsilat makbuzu ile anlaşılırsa (tezkeresiz 
nakil dolayısile) vergilerine yüzde yirmi, bu suret
le kaydi ve yoklaması icra edilipte vergileri tediye 
edilmeksizin veya teminata bağlanmaksızın tezke
resiz nakledilen hayvanların vergilerine yüzde elli 
zammolunur. 

Nakledilen hayvanların tamamı veya bir kısmı 
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mı ve. cins ve nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz 
tezkereleri münderecatına muvafık zuhur etmezse 
bu kısım hayvanlar hakkında tezkeresiz nakledilen
ler hakkında yukarıki, fıkralarda yazılı hükümler 
dairesinde muamele olunur. 

MADDE 20 — Kazanç, vergisile mükellef tutu
lan hayvanlardan miadında kayit defterine kayde
dilmemiş olanlardan cins ve nevilerine göre bu ka
nun mucibince tayin edilecek vergi miktarının ya
nsı cezaen tahsil olunur. 

Defter,harici zuhur eden veya nakil veya ifraz 
tezkeresi almaksızın bulunduğu kaza haricine nak
ledilen aygır ve boğalardan cins ve nevilerine göre 
bu kanun mucibince tarhedilecek vergi miktarının 
yarısı cezaen tahsil olunur. 

MADDE 21 — Köy ve mahalle muhtar ve ihti
yar meclisleri azasına köy veya mahallelerinin sa
yım defterlerinde kayitli hayvanlara göre tahak
kuk edn vergi miktarının yüzde ikisi ve yoklama 
işlerinde istihdam edilen mülkiye ve Maliye memur
larına tahsisatları ile birlikte birer maaş nisbetinde 
ikramiye verilir. 

Sayım ve yoklamalarda ve kaçağın takibinde 
hizmet ve faaliyetleri görülen mülkiye ve maliye 
memurları amirlerine hizmet ve faaliyetlerinin ma
hiyet ve derecesine göre Maliye Vekâletince ve jan
darma zabitan ve efradile kır bekçilerine de valile
rin tensip ve Maliye Vekâletinin müsaadesile maaş 
ve tahsisatlarının birer aylığını tecavüz etmemek 
üzere ikramiye verilir. 

MADDE 22 — Yukarıda yazılı maddelerde ta
yin olunan vezaifi miadında ifa etmiyen veya sair 
suretle vazifesinde ihmal ve terahi gösteren veya 
her hangi şekilde olursa olsun vazifelerini sui isti
mal eden memurlar ile ihtiyar heyetleri hakknıda 
seri usulü muhakeme ile kanunî takibat yapılır. 

MADDE 23 — Davar ve hayvanları deftere 
kaydetmeksizin sahiplerine kayit ilmühaberi veren 
muhtar ve ihtiyar meclisi âzasile yoklama esnasın
da bilerek kaçağa meydan veren ve eshabına yolsuz 
olarak yoklama ilmühaberi ita eylediği sabit olan 
memurlar haklarında da, devlet emvalini ihtilas 
cürmile seri muhakeme usulile takibat icra olunur. 
Bu cürümleri irtikâp eden muhtar ve ihtiyar mec-

mı ve cinsi ve nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz 
tezkerelerinde kayitli miktardan fazla zuhur ederse 
bu kısıra fazla çıkan hayvanlar hakkında tezkeresiz 
nakledilenler hakkında yukarıki fıkralarda yazılı 
hükümler dairesinde muamele olunur. 

MADDE 20 — Nakliyede kullanılmaları dola-
yısile sahipleri kazanç vergisile mükellef tutulan 
hayvanlardan miadında kayit defterine kaydedil
memiş olanlardan cins ve nevilerine göre bu kanun 
mucibince tayin edilecek vergi miktarının yarısı 
cezaen tahsil olunur. Defter haricinde zuhur eden 
veya nakil veya ifraz tezkeresi olmaksızın bulundu
ğu kaza haricine nakledilen aygır^ boğa; teke? koç 
ve merkeplerden cins ve nevilerine göre bu kanun 
mucibince tarhedilecek vergi miktarının yarısı ce
zaen tahsil olunur. 

MADDE 21 — Köy ve mahalle muhtar ve ihti
yar meclisleri azasına köy veya mahallelerinin sa
yım defterlerine kayıtlı hayvanlara göre tahakkuk 
eden vergi miktarının % 2 si ve yoklama işlerinde 
istihdam edilen tahsildarlara tahsisatile beraber 
bir maaş nisbetinde ikramiye verilir. 

MADDE 22 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20 — Nakliyede kullanılmakları dola-
yisile sahipleri kazanç vergisile mükellef tutulan 
hayvanlardan kayit müddeti içinde kayit defterine 
kaydedilmiş olanlardan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tayin edilecek vergi miktarının % 20 si 
cezaen tahsil olunur. Deftere kaydedilmiyen veya 
nakil veya ifraz tezkeresi olmaksızın bulunduğu 
kaza haricine nakledilen aygır, boğadan, nevilerine 
göre bu kanun mucibince tarhedilecek vergi mikta
rının yarısı cezaen tahsil olunur. 

MADDE! 21 — iktisat Encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 22 — Yukarıda yazılı maddelerde ta
yin olunan vazaifi kayit müddeti içinde ifa etmi-
yen veya sair suretle vazifesinde ihmal ve terahi 
gösteren veya her hangi şekilde olursa olsun vazi
felerini sui istimal eden memurlar ile ihtiyar mec
lisleri hakkında kanunî takibat yapılır. 

MADDE 23 — Davar ve hayvanları deftere 
kaydetmeksizin sahiplerine kayit ilmühaberi ve
ren muhtar ve ihtiyar meclisi âzasile yoklama es
nasında bilerek kaçağa meydan veren ve 
eshabına yolsuz olarak yoklama ilmühaberi ita ey
lediği sabit olan memurlar haklarında da türk ceaz 
kanununun 3 üncü babının 1 inci f aslındaki hü
kümlere göre takibat icra olunur. 

Bu cürümleri irtikâp eden muhtar ve ihtiyar 

nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz tezkerelerindeki 
miktardan fzla zuhur ederse fazlası mektum sayılır. 

Yoklamaya başlanmadan evvel kendine ait hay-
vnların köy defterine yanlış kaydedildiğini ihbar 
maksadile müracaat edenlerin eksik yazılmış hay
vanlarından ceza alınmaz. 

MADDE 20 — Nakliyede kullanılmaları dolayısi-
le sahipleri kazanç vergisile mükellef tutulan hay
vanlardan kayit müddeti içinde kayit defterine 
kaydedilmemiş olanlardan, nevilerine göre bu ka
nun mucibince tayin edilecek vergi miktarının 
yüzde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Deftere kaydedilmiyen veya nakil yahut ifraz 
tezkeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricine nak
ledilen ikinci maddenin (E) fıkrasında zikri geçen 
damızlık hayvanlardan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tarhedilecek vergi miktarının yarısı ce
zaen tahsil olunur. 

MADDE 21 — Köy ve mahalle muhtar ve ihti
yar meclisleri azasına köy veya mahallelerinin sa
yım defterlerine kayitli hayvanlara göre tahakkuk 
eden vergi miktarının yüzde ikisi nisbetinde ve yok
lama işlerinde istihdam edilen memurlara tahsisa-
tile beraber bir maaş nisbetinde ikramiye verilir. 

MADDE 22 
desi aynen 

— Hükümetin yirmi ikinci mad-

MADDE 23 — Davar ve hayvanları deftere 
kaydetmeksizin sahiplerine kayit ilmühaberi veren 
muhtar ve ihtiyar meclisi âzasile yoklama esnasın
da bilerek ketme meydan veren ve eshabına yol
suz olarak yoklama ilmühaberi verdiği sabit olan 
memurlar hakkında da Türk ceza kanununun ü-
çüncü babının birinci fıkrasındaki hükümlere göre 
takibat icra olunur. 

Bu cürümleri irtikâp eden muhtar ve ihtiyar 
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lisleri âzalarının ikramiyeye istihkakları da sakıt 
olur. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 24 — Kazanç vergisile mükellef bu
lundukları sahiplerinin ibraz edecekleri buna müte
allik vesaikin tetkikile sabit olan hayvanlar ile 
aygır ve boğaya elverişli oldukları alâkadar makam
lardan verilmiş resmî vesaikle tebeyyün eden aygır 
ve buğalar için mütehakkık vergi, malî sene girdik
ten sonra usulü dairesinde terkin olunur. 

MADDE 25 — Bu kanun mucibince mükelle
fiyet, her sene sayım müddetinin hulûlile terettüp 
eder. 

Taksit müddetlerinin hitamından sonra hiç bir 
hayvan hakkında kaçak muamelesi tatbik olunamaz. 
Malî senenin hululünden itibaren üç sene içinde 
tahakkuk ettirilmiyen ve tahakkuk ettirilip de ta
hakkuk muamelesini takip eden beş sene zarfında 
tahsil olunmıyan vergiler müruru zaman uğrar. 

MADDE 26 — Transit eşyasının naklinde istih
dam edilen Iran develeri muamelei mütekabile şar-
tile kayda dahi] edilmez. Dahilî nakliyatta kulla
nılan hayvanlar bu hükümden istifade edemezler. 

MADDE 27 — 12 şubat 1340 tarihli ve 410 nu
maralı ve 30 kânunusani 1926 tarihli ve 729 numa
ralı ve 22 haziran 1927 tarihli ve 1134 numaralı 
kanunlarla 18 mayıs 1929 tarihli ve 1454 numaralı 
kanunun on ikinci maddesi mülgadır. 

MADDE 28 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 29 — îşbu kanun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

20/V/1931 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
H. V. V. Ma. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Na. V. IK. V. S. î. M. V. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

Müteferrik hükümler 

MADDE 24 — Kazanç vergisile mükellef bu
lundukları sahiplerinin ibraz edecekleri buna müte
allik vesaikin tetkikile sabit olan hayvanlar ile da
mızlığa elverişli oldukları alâkadar makamlardan 
verilmiş resmî vesaikle tebeyyün eden aygır ? boğa, 
teke koç ve merkepler için mütehakkak vergi? malî 

sene girdikten sonra usulü dairesinde terkin 
olunur. . 

MADDE 25 — Aynen kabul edilmiştir. 

Hilmi M. Şeref Dr Refik 

MADDE 26 — Aynen kabul edilmiştnr. 

MADDE 27 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Aynen kabul edilmiştir. 



- 3 7 -
meclisleri âzalarının ve tahsildarların ikramiyeye 
istihkakları da sakit olur. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 24 — Kazanç vergisile mükellef bu
lundukları sahiplerinin ibraz edecekleri vesaikle 
sabit olan hayvanlar ile damızlığa elverişli olduk
ları alâkadar makamlardan verilmiş vesaikle tebey-
yün eden aygır ve boğalar için mütehakkik vergi, 
malî sene girdikten sonra usulü dairesinde terkin 
olunur. 

MADDE 25 — Bu kanun mucibince mükellefi
yet, her sene sayım müddetinin hulûlile terettüp 
eder. 

Temmuzun onundan sonra hiç bir hyvan hak
kında kaçak muamelesi tatbik olunamaz. Tahakkuk 
muamelesinden itibaren 5 sene içinde tahsil olun-
mryan vergiler müruru zamana uğrar. 

MADDE 26 — Transit eşyasının naklinde istih
dam edilen İran develeri muamelei mütekabile şar-
tile kayda dahil edilmez. Dahilî nakliyatta kullanı
lan Iran develeri bu hükümden istifade edemezler. 

MADDE 27 — Aynen 

MADDE 28 — Aynen 

MADDE 20 — Aynen 

' meclisleri âzalarının ve memurların ikramiye H < 
tihkakları dahi sakıt olur. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 24 — Kazanç vergisile mükellef bulun
dukları sahiplerinin gösterecekleri vesaikle sabit 
olan hayvanlar ile ikinci maddenin (E) fıkrasın
daki şerait dahilinde damızlığa elverişli oldukları 
alâkadar makamlardan verilmiş vesikalarla anla
şılan hayvanlar için tahakkuk ettirilen vergiler 
malî sene girdikten sonra usulü dairesinde terkin 
olunur. 

MADDE 25 — Malî senenin hululünden itiba
ren üç sene içinde tahakkuk ettirilmiyen ve tahak
kuk ettirilipte tahakkuk muamelesini takip eden 
beş sene zarfmda tahsil olunmıyan vergiler mü
ruru zamana uğrar. 

MADDE 26 — Transit eşyasının naklinde is
tihdam edilen îran develeri mütekabiliyet şartile 
kayda ithal edilmez Dahilî nakliyatta kullanılan 
hayvanlar bu hükümden istifade edemez. 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi aynen* 

MADDE28 — Bu kanun İ haziran İ93İ tari
hinden muteberdir. 

MADDE 29 — Hükümetin teklifi ayneri; 

MUVAKKAT MADDEİ — Bu kanunun neşrin
den evvel sayıma müteallik bilcümle muamelâttan 
dolayı tahakkuk etmiş ve ettirilecek olan cezalar 
bu kanun ahkâmma tevfik edilerek tahsil olunur. 





Sıra No 52 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğünün 1931 senesi temmuz ayı muvakkat bütçesi hak
kında 1/131 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

.; . i - •> . i ) 

Başvekâlet 28 - VI - 1931 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı : 6/1871 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Umum Müdürlüğünün 1931 senesi temmuz ayı mu
vakkat bütçesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 28 - VI - 1931 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
, Başvekil 

t. . . . . . . . . . . . . " , " *' İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum Müdürlüğü 1931 bütçe projesi Büyük Millet Mecli
sine takdim edilmiş ve malî sene iptidasına kadar kanuniyet kesbedemiyeceği anlaşılarak 1818 numa
ralı kanunla haziran için muvakkat bütçe şeklinde tahsisat istihsal edilmiş ise de Meclisi Âlice 
bütçeler üzerinde icra edilmekte olan tetkikatın uzaması dolayısile temmuz iptidasına kadar büt
çenin yetişemiyeceği taayyün etmiş olduğundan bir aylık daha muvakkat bütçe tanzimine mec
buriyet hissedilmiştir. Takdim edilen lâyiha haziran muvakkat bütçesinin gerek tahsisat ve gerek 
ahkâm itibarile tamamen ayni olup 1931 bütçe teklifi esası dairesinde tertip ve tedvin olunmuş
tur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe Encümeni 29 -VI -1931 

Karar No: 52 
Esas No: 1/131 ;, 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1931 senesi temmuz ayma mah
sus muvakkat bütçesi hakkında olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası tetkik ve müza
kere edildi. 

Bu idare için 1818 numaralı kanun ile verilen tahsisat yalnız haziran ayma ait olduğundan 
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temmuz ayi hizmetlerinin ifası iein teklif ulunan kanun lâyihası aynen kaimi edilerek Umumî 
Heyetin tasvibine arzedildi. 

Reis 
(iümüşane 

/ / . Fehmi 
İsparta 

Mükerrem 

Rs. V. 
İstanbul 

Ali Bana 
Niğde 

Faik 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 
Kütahya 
Muhlis 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aksaray Bursa Elâziz 

A. Süreyya Dr. Galip 
Sivas Yozgat 

M. Remzi S. Sırrı 

Erzurum 

Aziz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü temmuz 1931 muvakkat Mitçe kanun 
Lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi temmuz ayı zarfında Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü hizmetlerinin ifası için ( 922 177 ) lira muvakkat tahsisat verilmiştir. Bu tah
sisat mezkûr idarenin 1931 malî senesi bütçesin len mahsup edilir. 

MADDE 2 — 1818 numaralı kanunun 4, 5, 6 inci maddeleri temmuz 1931 zarfında da meridir. 
MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1931 tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa Vekili memurdur. 

28 - VI - 1931 
M. M. V. Da. V. Ha. V. V, Ma. V. 

Zekâî Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Ik. V. S. 1. M. V. 

M. Şeref Dr. Refik 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 


