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Hayvanlar vergisi kanunu
(Resmî

Gazete üc neşir ve ilânı : 29 / T / 1936 - Sayı : 3218)

No.
2897

Kabul tarihi
20 - 1 - 1936
Verginin

mevzuu

BDRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde bulunan koyun, kli
şeci, tiftik keçi, sığır, manda, at (îdiş, aygır, kısrak), katır, deve, eşek ve domuzar bu kanım mucibince vergiye tabidirler.
Verici mükellefiyeti her yıl kayid müddetinin girmesile ertesi malî yıl için baş
ar.
Malî yıl girdikten sonra ecnebi memleketlerden Türkiycye ithal edilen hayvanardan o yıl için vergi alınmaz.
Muafiyetler
İ K İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı hayvanlar vergiden muaftır:
A - Bu kanım mucibince hayvanların kay dinin yapıldığı malî yıl içinde doğan
lavaıiar (Koyun, kılkeçi, merinos koyunu, tiftik keçi) ve domuzlar.
D - Bu kamın mucibince hayvanların kaydine başlandığı tarihte henüz iki vnjmı bitirmemiş sığır, manda ve develerle henüz üç yaşını bitirmemiş at (îdiş, ay?ır, kısrak), katır ve eşekler.
C - Hükümetçe tayin olunacak şerait dairesinde memleket dahil VQ haricinden
tedarik edilib damızlık oldukları resmî vesikalarla teyid olunan aygır, boğa, teke,
koç ve eşek aygırlar .
D - Nakliyatta kullanılmaları itibarile sahihleri kazanç vergisine tâbi tutuları
hayvanlar.
E - Devlete aid hayvanlarla kanunen binek hakkı olan zabitlerin ve efradın ve
kanunları mucibince umumî, mülhak ve hususî bütçelerden hayvan yem bedeli alan
memur ve müstahdemlerin binek hayvanları.
F - Hususî kanunları mucibince vergiden muaf tutulmuş olan hayvanlar.
Gr - Bulaşık hastalık yüzünden sürüsünde telefat baş gösteren hayvan sahih
leri kayid müddeti içinde keyfiyeti haber verir ve Hükümet baytarı tarafından bu
laşıcı hastalık belli olarak o müddet içinde kordon konulmak şartile bu hastalık
tan öldüğü mezkûr baytar tarafından raporla belli edilen hayvanlar.
Verginin

mükellefi

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hayvanlar vergisini hayvan sahihleri verir. Hayvan ki
min elinde bulunursa sahibi hükmündedir.
Kayid

işleri

DÖRDÜNCÜ MADDE — Her yıl martın on beşinde valiler, kaymakamlar, na
hiye müdürleri, köy ihtiyar meclislerine kayid zamanının yaklaştığını, hayranla
rın kayid ve tesbiti için kayid defter ve ilmühaberlerini almamış iseler gelib al
malarını ve kayid ve tesbit muamelesini usulü dairesinde ve muntazam surette za
manı geçmeden yapmalarını ve okur yazarları bulunmayan köy meclislerine okur
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yazar kimselerin yardımlarını temin zımnında alacakları tedbirleri yazı ile veya
şifahen bildirmek vazifesile mükelleftirler.
Vali ve kaymakamlar lüzum görülen köylerde kayid muamelesini yapmak
üzere vilâvet ve kazanın maash veva ücretli memurlarından münasib göreceklerini köy ihtiyar meclislerine yardım için gönderebilirler. Bu memurlara kanunî
harcırahları verilir.
BEŞÎN"OÎ MADDE — Hayvanlar, 6 neı maddede yazılı kayid müddeti içinde
hangi mahalle veya köyde bulunursa o mahalle veya köyde kaydedilir. Geçici
hayvanlar, kayid müddeti içinde bulundukları yere en yakın mahallerden birinde
geçici oldukları ve nereden geldikleri işaret edilmek şartile kaydettirilir. Bu hayvanlarm satıibleri alacakları kayid ilmühaberlerde ilk uğrayacakları kaza varidat
dairesine müracaatla vergilerini taksite tâbi olmaksızın öderler veya teminata bağlarlaı\ ödeme veya teminat mukabilinde alacakları nakil tezkeresile hayvanlarını
sevkederler.
ALTINCI MADDE — Bu kanun mucibince vergi alınacak hayvanlar için hor
malî yıldan evvel gelen nisan ayının birinci gününden on beşinci günü akşamına
kadar sahihlerinin beyanları kaydedilir. Hayvan sahihleri bu müddetler içinde
şehir ve kasabalarda belediyelere ve köylerde ihtiyar meclislerine müracaatla hay
vanlarının nevi ve adedini, erkek veya dişi olduklarım beyan ederek belediyelerde
veya ihtiyar meclisleri nozdindo açılmış oları kavı d defterlerine kavdetl irmek ve
defteri imza eylemeğe ve yazı bilmiyorsa mühürlemeğe ve kaydettirdiği hayvan
ların aded ve nevilerini gösterir belediye veya muhtar ve ihtiyar meclislerinin
resmî mühür ve imzalarile tasdikli kayid ilmühaberleri almağa mecburdur. Hay
van sahibi yazı bilmez ve mührü de olmazsa parmak bastırılır ve keyfiyet kayid
defterine şerholunur. Kayid ilmühaberleri hayvanların başında bulunan kimseler
tarafından saklanarak yoklama ve taksit müddetleri içinde alâkadar memurlara
gösterilir.
YEDÎNCÎ MADDE — Tkinci maddenin (C) ve (D) fıkralarında yazılı hayvan
ların da kayid müddeti içinde kayid defterlerine yazdırılması mecburidir. I>n nevi
hayvanlar kaydettiril di ği sırada kazanç vergisine tâbi olanlar için o senenin kazanç
vergisi taksitlerini tediye ettiğine dair kaydi havi vergi karneleri veya ruhsat
tezkerelerde vergi makbuzları ve damızlıklar için buna aid resmî vesaik gösteri
lerek deftı-ro işaret ettirilir ve kayid ilmühaberlerine bu cihetler dereolunur.
REKÎZÎNCt MADDE — Hududlarda hattı fâsılm öte tarafında otlatmak
hakkını haiz olan kimselerde kayid zamanında hudud haricinde bulunan hayvan
larını ikamet ettikleri mahalde kayid defteriuö yazdırmağa mecburdurlar .
Bu kimseler kayid zamanında hududun dışında bulundukları takdirde hayvan
larının nevi ve adedini, erkek veya dişi olduklarını gösteren bir beyannameyi mensub oldukları kaza varidat idaresine vermekle mükelleftirler. Bu beyannameler
verginin tahakkukuna esas olur.
D O K U Z U N C U MADDE — Şehir ve kasabalarda belediyeler ve köylerde ihti
yar meclisleri kayid müddeti bittikten sonra kayid defterinin bir suretini alıkoya
rak mükelleflerce imzalanmış olan aslım resmî mühür ve imzalarile tasdikli olarak
en geç nisanın yirmi ikinci günü akşamına kadar köy veya mahallenin birinci dere
cede bağlı bulunduğu en büyük mülkiye memuruna makbuz mukabilinde verirler.
Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu araştırmak ve beyanları hakikate uymadığı anlaşılanların isimlerini ve gizledikleri
hayvanların cins ve adedi hakkındaki bilgilerini muhtevi bir mazbata yaparak bu-

No. 2897

— 173 —

29 - î -1936

mı da kayid defterlerile beraber en büyük mülkiye memuruna vermekle mükellef
tirler .
Belediyesi olan köylerde bu fıkralardaki muhtar ve ihtiyar meclislerine aid
vazifeler belediyelerce yapılır.
Mülkiye memurları bu defter ve mazbataları aldıklarının ertesi gününden iti
baren iki gün içinde makbuz mukabilinde en büyük Maliye memuruna tevdi eder
ler.
Yoklama
ONUNCU MADDE — Kayid defterlerinin Maliye dairelerine tevdii için 9 nen
maddede tayin olunan müddetin bitmesini takib eden günden mayısın yirminci
günü akşamına kadar bilumum hayvanların yoklaması yapılır.
ON B Î R Î N C Î MADDE •— Yoklamalar, mesul bir kol başının idaresi altında en
az üç kişilik kollar marifetile yapılır. Bu kollar her yıl nisanın üçüncü haftası
sonuna kadar mahallin en büyük mülkiye memurunun reisliğinde en büyük Maliye
memurile vilâyetlerde varidat müdürü ve azalarda varidat memuru ve jandarma
kumandanından müteşekkil olarak toplanacak heyet tarafından maaş veya ücretli
memurlarla jandarma arasından seçilir.Bu heyet civar vilâyet ve kazalarla da mu
habere ederek yoklama mıntakalarını ve civar vilâyet ve kaza kollar il e buluşma
mahal ve zamanlarını tayin eder.
Vali ve kaymakamlar, geçid yerlerini tutturmak ve yoklamada inzibatı temin
ötmek suretile yoklama kollarının vazifesini kalaylaştıracak her türlü tedbiri al
makla mükellef ve mesuldürler. Bu işler en son nisanın yirmi ikisine kadar biti
rilir.
ON İ K l N C t MADDE — Yoklama kolları, mıntakaları dahilinde hayvanların
bulundukları mahajle ile ahır, mandıra, ağıl gibi yerlerin, geçid ve meraları yoklayarak kayid defterlerinde yazılı miktarlara ve sahihlerinin ellerindeki kayid ilmü
haberleri muhteviyatına mutabık olub olmadığını araştırırlar. Yoklama neticesi
defter ve kayid ilmühaberi muhteviyatına mutabık çıkarsa keyfiyet yoklama me
murları tarafından ilmühabere işaret ve imzalar ile tasdik olunur. Muhtar ve ih
tiyar meclisleri yoklama kollarına vazifelerini kolaylaştıracak yardımı yapmakla
mükelleftirler.
ikinci maddenin (C) ve (D) fıkralarında yazılı hayvanlara aid vergi karnelerde
makbuzlarının ve damızlık vesikalarının, yoklamada kayid defterleri ile mutaba
katı tetkik olunur. Seyyar nakliyecilerden yoklama esnasında hazır bulunmayan
ların vergi karnelerde makbuzları dönüşlerinde, bağlı oldukları varidat idaresi
tarafından görülür.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Yoklamada kayid harici çıkan hayvanlar için sahih
lerinin adını, soy adını ve ikamet mahallerini ve hayvanlarm cins, nevi ve adedlerini ve kayid harici bulunduklarının ne suretle anlaşıldığnıı göstermek üzere
yoklama kolları tarafından mahallinde zabıt varakası tanzim edilerek sahihlerine,
bunlar hazır değilse çobanlarına veya adamlarına imza ettirilir.
Bunların imzadan imtinaları halinde meşruhattı zabıt varakası yapılmak üzere
hayvanlar köy içinde ise köyün muhtar veya ihtiyar meclisi azasından ve şehir ve *
kasabalarda ise belediye zabıta memurlarından biri eelbolunarak mahallinde vazi
yet yeniden ve birlikte tesbit olunur ve iktiza eden meşruhattı zabıt varakası tan
zim ve imza olunur. Köy dışında veya yaylalarda yapılacak zabıt varakalarını hay
van sahibi veya yanında bulunan imza etmek istemediği ve yoklama mahallinde ih-
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tivar heyeti de bulunmadığı takdirde hazır bulunanlardan hüviyeti belli iki kişiye
imza ettirilir. Bunlar da bulunmadığı takdirde keyfiyet mazbataya dere ile yok
lama memurlarınca imza olunur.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yoklama kolları, memur oldukları mmtakanm
yoklamasını muayyen müddet içinde bitirmeğe ve bu müddetin bitmesinden itiba
ren en geç üç gün içinde yoklama neticelerini gösterir kayid defterlerini ve diğer
vesikaları taraflarından tasdikli olarak varidat idarelerine tevdi etmeğe mecburdur
lar. Taksit müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan hakkında mektum mua
melesi tatbik olunmaz.
ON BEŞİNCİ MADDE •— Kayid müddeti içinde vergiye tâbi hayvanlarını bir
daha dönmemek üzere bulundukları köyden diğer bir köye götürmek isteyenler,
hayvanlarını bulundukları köyün kayid defterine yazdırıb kayid ilmühaberi alma
ğa ve bu ilmühaberi hayvanlarını nakledeceklerini işaret ettirmeğe ve götürdükleri
köyün ihtiyar meclisine müracaatla kayid ilmühaberini vize ettirmeğe mecburdur
lar. Hayvanlarının bir kısmını götürmek isteyenler de kayid ilmühaberlerine nak
ledilecek hayvanların cins, nevi ve adedini yazdırmakla beraber bu malûmatı havi.
olarak alacaklar], vesikayı götürdükleri köyün ihtiyar meclisine vize ettirmeğe
mecburdurlar.
Kayid müddetinin hitamından yoklamanın başladığı tarihe kadar geçecek müddet
içinde hayvanlarını bir köyden diğer köye nakletmek isteyenler hakkında da yukarıki fıkraların hükümleri tatbik olunur ve keyfiyet ihtiyar heyetlerinde kala
cak olan defterdeki kaydine de şerh ve işaret edilir .
Yoklama müddeti girdikten sonra hayvanlarını kısmen veya tamamen bulun
duğu köyden diğer köye götürmek isteyenler, yoklama koluna müracaatla hayvan
larının yoklamasını yaptırmağa ve keyfiyeti kayid ilmühaberine işaret ettirme
ğe mecburdurlar.
Ancak yoklama müddeti içinde celeb hayvanlarını veya yaylaya sevkedilecek
hayvanlarını bulundukları yerden diğer bir yere nakletmek isteyenler hayvanların
bulunduğu kazanın en büyük mülkiye memuruna müracaatla masrafı kendisine
aid olmak üzere yoklama memuru gönderilmesini isteyebilirler. Bu dileklerin derhal
yerine getirilmesi mecburidir. Yoklama müddeti içinde damızlık hayvanlarını bu
suretle nakledenler damızlık vesikalarını yanlarında bulundururlar.
ON ALTINCI MADDE — Kayid ve yoklama müddetleri içinde hayvanların
bulundukları kaza haricine tezkeresiz nakledilmeleri yasaktır.
Köylerdeki hayvanların hudud geçi dindeki müşterek meralarına gidip gelme
leri bu kayde tâbi değildir.
Kayid müddeti içinde hayvanlarının hepsini veya bir kısmını bulundukları
kaza haricine çıkarmak isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi azasından biri vasıtasile kayid ilmühaberlerini mensub oldukları kaza varidat idaresine göstermeğe ve
nakledecekleri hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi almağa mecburdurlar. Na
kil tezkeresi verilen hayvanların kayid ilmühaberleri geri alınır.
İfraz tezkeresi verilen hayvanlarm cins, nevi ve adedi, hayvanların nereye nak
ledildiği ve ifraz tezkeresinin numarası ve tarihi kayid ilmühaberine işaret olu
nur.
Yoklama müddeti içinde hayvanlarının hepsini veya bir kısmını bulundukları
kaza haricine çıkarmak isteyenler yoklama koluna müracaatla hayvanlarının
yoklamasını yaptırmağa ve keyfiyeti kayid ilmühaberine işaret ettirmeğe ve evvel-

No. 2897

— 175 —

29 - 1 -1936

ki fıkra hükmüne göre varidat dairesinden nakil reva ifraz tezkeresi almağa meburdurlar.
Celeb hayvanları veya yaylaya sevkedileeek hayvanlar hakkında 15 nci madde
deki istisnaî fıkra hükmü tatbik olııımr.
Kayid, yoklama ve taksit müddetleri içinde hayvanlarım kayidli huhmduğu
kaza haricine çıkarmak isteyenler vergilerini tamamen ödemeğe veya banka mekhıbu vermeğe veyalnıd buhındnkları köyün ihtiyar meclisi tarafından, bu meclis
lerin malî mesuliyetleri altında kefaleti tasdik edilmiş bir zatı kefil göstermeğe
mecburdurlar.
Binek hayvanı sahihleri de hayvanlarının yoklama muamelesini havi kayid il
mühaberlerini beraberlerinde bulundurmakla mükelleftirler.
Kazanç vergisine tâbi hayvanların kaza barieine nakillerinde, yoklama muamele
sini havi kayid ilmühaberleri beraber bulunmak şartile kazanç vergisi için aldık
ları vergi karneleri veya ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine geçer.
ON YEDİNCT MADDE — Malî yıl girdikten sonra taksit müddetleri içinde
ecnebi memleketlerden Türkiyeye ithal edilen havvanlarm nakli için sahihleri, bu
hayvanların ithal edildikleri gümrük idaresinin bulunduğu kaza varidat idaresine
müracaatla gümrük resminin verildiğini bildi ren makbuzu gösterir ve hayvanlarım
nakledecekleri yerleri bildirerek buna mahsus nakil veya ifraz tezkeresi alırlar.
Kayid zamanında memleket hudud hatlarının öte tarafında bulunup ta sahihleri
nin beyanlarına göre kayidleri yapılmış olan hayvanların yoklama zamanında Tür
kiyeye avdetlerinde sahihleri gümrük memuruna müracaatle hayvanlarını saydır
mağa ve hayvanların cins, nevi ve adedini göstermek üzere bu memurlardan ala
cağı vesikayı bağlı bulundukları kaza varidat idaresine göstermeğe mecburdurlar.
Vergin in w ihtarı
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Vergi hayvan
miktarlarda alınır:

başına

Nevi

yazılı

Kş.

Koyun, kılkeçi
Merinos koyunu
Tiftik keçi'
Sığır, at (Kısrak, idis, aygır), katır
Eşek
"
Manda
Deve, domuz
Verginin

aşağıda hizalarında

4D
20
30
60
25
75
100

laliafrkuk ve tebliği

ON DOKUZUNCU MADDE — Hayvanların vergileri, kayidli bulundnukları
kaza varidat idaresince tahakkuk ettirilir. Vergi kayid defterinde yazılı hayvan
ların nevi ve adedine ve yoklama neticelerine göre 18 nci maddedeki miktarlar dai
resinde hosab ve kanunen terettüb eden ceza zamları da ilâve edilmek suretile ta
hakkuk ettirilir ve köy ve mahallelerde asılacak tekâlif cetvellerde ilân olunur.
Yoklamada veya müruru zaman müddeti içinde kayid harici hayvanları çıkan
mükelleflere bu hayvanların nevi ve adedi ile vergilerini ve ceza zamlarını göster
mek üzere ayrıca ihbarname de tebliğ olunur. Bu kanuna riayetsizlikten dolayı
tarhedilecek bütün cezaların ihbarname ile ayrıca tebliği lâzımdır.
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Varidat tahakkuk memurları, tahakkuk muamelelerini ve kayid harici hayvan
çıkan ve kanunen ceza terettüb eden mükelleflere ihbarnamelerin tebligatını mal
yıldan evvel gelen mayıs ayı sonuna kadar bitirmeğe mecbur ve teahhürden mesul
dürler.
YÎRMESTCİ MADDE — Xakil veya ifraz tezkeresi almaksızın veya vergisini
ödemeksizin bulundukları kaza haricine çıkarılan hayvanların ceza zamlarile birlik
te vergileri bu suretle nakledildikleri tebevvün eden kaza varidat idaresince tahak
kuk ettirilerek ihbarname ile mükellefe tebliğ ve defaten tahsil olunur. Bu gibi
ha\ vanlarm kayidli bulunduğu kazada tahakkuk ettirilmiş vergiler varsa terkin vr
tahsil olunanları da iade edilir.
1 lir az
YTRMT BfTJİNTT MADDE — Hayvan sahihleri kendi beyanlarına göre tahak
kuk ettirilmiş olan vergilere itiraz edemezler. Ancak yoklamada A e taksit müddet
leri içinde kayid harici bulunan veya yirminci madde mucibince nakil ve ifraz tezke
resi almaksızın nakledilmesi dolayısile cezalı olarak tahakkuk ettirilen vergilere
ve ceza zamlarına ihbarnamenin tebliğini takib eden günden itibaren 30 gün için
de 395 numaralı ve 22-TTI-1934 tarihli kazanç vergisi kanununun 63 ncü madde
sinde yazılı itiraz komisyonları nezdinde itiraz edebilirler. Bu komisyonlar ken
dilerine tevdi olunan itiraznameleri azamî üç ay içinde tetkik ve bir karara bağla
mağa mecburdurlar.
Ttiraz komisyonlarının kararları ihbarname ile mükelleflere tebliğ olunur.
îtiraz komisyonu kararlarını mükellefler tebliğ tarihinden ve varidat müdür vc> a memurları kendilerine tevdiini takib eden günden itibaren bir ay içinde merkez
deki kazanç temyiz komisyonu nezdinde temyiz edebilirler. Temyiz komisyonları
nın kararları katidir.
Ttiraz ve temyiz talebi, taksiti gelen vericilerin ve ceza zamlarının tahsiline mâni
değildir. Katileşen kararlar üzerine fazla alındığı tahakkuk eden vergi ve ceza
miktarı iade veya tahakkuk etmiş borcu varsa m ah sub olunur.
YÎJRMÎ Î K Î N C t MADDE — Mükellefler kendi beyanlarına uymayacak şekilde
tahakkuk ettirilen vergilerden gerek hayvanın nevi ve adedi, gerek 18 nci maddede
yazılı vergi miktarları noktasından maddî hata yapıldığım gömdükleri takdirde bir
istida ile vilâyetlerde varidat müdürlerine ve kazalarda malmüdürüne müracaatle
yanlışlığın düzeltilmesini isterler. Varidat müdürü veya malmüdürü keyfiyeti tet
kik ve yanlışlık varsa düzeltilmesini tahakkuk memuruna emreder ve neticesini de
yazı ile mükellefe bildirir. Bu gibi hatalar tetkik ve teftiş esnasında görülürse vi
lâyetlerde varidat müdürleri, kazalarda malmüdürünün tasvibile tashih olunur.
Tali sil
Y Î R M t FÇÜNCÜ MADDE — 16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müstesna
olmak üzere bu kanun mucibince alınacak vergilerle ceza zamları aşağıda yazılı
müddetlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur:
Birinci taksit müddeti:
Koyun, kılkeçi. tiftik, merinos, develer ve domuzlar için haziran;
Sığır, manda, eşek, katır, at (Aygır, kısrak, idiş) için eylül;
aylarının ilk haftasıdır.
tkinci taksit müddeti:
Mezkûr ayları takib eden ayların birinci haftasıdır.
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Ancak memleketin iklim şartlarına göre gereken bölgelerde koyun, keçi ve tif
tik için taksit zamanlarının temmuz ve ağustos aylarının ilk haftaları olarak tesbitine Maliye vekilliği salahiyetlidir.
Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödemeyenler hakkında tahsili emval kanunu
hükümleri tatbik olunur.
Cezalar ve

ikramiyeler

Y Î R M Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tayin ettiği usul hilâfına naklo
lunan hayvanlarla kayid harici bırakılan hayvanların sahihlerinden ödemekle mü
kellef bulundukları vergilerden maada:
A - Kayid müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilmeden veya kayid ilmü
haberi alınmadan diğer köye nakil ve orada kaydedilen hayvanların vergilerinden
yüzde on;
B - Taksit müddetleri içinde vergisi ödenmeksizin veya teminata bağlanmaksızın bulundukları kaza hududu haricine çıkarılan hayvanların vergilerinden yüzde
on beş;
O - Yoklama müddeti içinde yoklama muamelesi yaptırılmadan bulundukları
köyden diğer köye nakledilen hayvanların vergilerinden yüzde yirmi;
D - Kayid müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilen hayvanlardan kayid
ve yoklama müddetleri içinde nakil veya ifraz tezkeresi alınmadan kaza hududu ha
ricine çıkarılan hayvanların vergilerinden yüzde elli;
E - Kayid müddeti içinde kaydettirilmeyip yoklamada meydana çıkarılan hay
vanların vergilerinden iki kat;
(T - H e r mahallin yoklaması bittiği tarihten taksit müddetlerinin sonuna kadar
kayid harici oldukları ihbar ve tahkikat ile meydana çıkarılan hayvanlar mektum
sayılarak vergilerinden dört kat;
P - Nakledilen hayvanların nevi ve adedile nakil ve ifraz tezkereleri muhtevi
yatı arasında fark çıkarsa fazla kısım mektum sayılarak keza dört kat;
Zam cezası alınır.
Ancak vergi farkı olmaksızın erkeklik ve dişilik bakımından fark zuhur eder
ve bunun kaçakçılıkla bir ilgisi olmazsa bunlardan ceza alınmaz.
Kanunen muayyen yoklama müddetinden evvel hayvanların kayid defterine
yanlış kaydedildiği veya hiç kaydedilmediği sahibi veya bakıcısı tarafından yazı ile
haber verilirse ceza alınmaz.
Y Î R M Î BEŞÎNCÎ MADDE — îkinci maddenin D fıkrasında yazılı hayvanlar
dan, kayid müddeti içinde kayid defterine geçirilmemiş olanlardan nevilerine gö
re bu kanun mucibince tayin edilecek vergi miktarının yüzde yirmisi cezaen tahsil
olunur.
Kaydedilmeyen ve}^a tezkeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricine nakledilen
ikinci maddenin C fıkrasında yazılı damızlık hayvanlardan nevilerine göre bu ka
nun mucibince tayin olunan vergi miktarının yarısı cezaen tahsil olunur.
Y Î R M Î ALTINCI MADDE — Köy ve ihtiyar meclisleri azasına ve belediyece
kayid muamelesini yapmakla tavzif edilenlere köy veya mahallelerin kayid defter
lerine kayidli hayvanlara göre tahakkuk eden vergi miktarlarının yüzde ikisi nisbetiııde ve yoklama işlerinde çalıştırman memurlara (Jandarma zabit ve küçük zabit
leri dahil) da ücretlerinin veya emsali hâsılı ile birlikte maaşlarının birer ve jan
darma efradına da üçer aylığı nisbetinde ikramiye verilir. Yoklamada fevkalâde
gayretleri görüldüğü valilerce tasdik olunanların ikramiyelerine, meydana çıkar
dıkları kayid harici hayvanların tahakkuk eden vergilerinin yüzde onuna kadar
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zam yapılabilir. Ancak bu zamlar birinci fıkraya göre alacakları miktarın bir ka
tını geçemez.
9 ncu madde mucibince kayid defterine dahil edilmemiş hayvanlar hakkındaki
malûmatını bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclislerinin köylerinde yapılan yokla
ma üzerine kaçak hayvan bulunduğu takdirde kendilerine ikramiye verilemez.
Y Î R M Î YEDÎNCÎ MADDE — Yukarıda yazılı maddelerde tayin olunan vazi
feleri zamanında ifa etmeyen veya sair suretle vazifelerinde ihmal ve terahi gös
teren memurlar ile muhtar ve ihtiyar meclisleri hakkında ihmal suçundan kanunî
takibat yapılır.
Y Î R M Î SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hayvanları kaydettirmeksizin sahihlerine ka
yid ilmühaberi veren belediye memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azası ile yok
lama esnasında bilerek ketme meydan veren veya her hangi bir suretle vazifesini
suiistimal eden memurlar ve jandarmalar hakkında da Türk ceza kanununun hü
kümlerine göre takibat icra olunur.
Bu suçları işleyen muhtar ve ihtiyar meclisleri azalarile jandarma cfrad ve zabitanınm ve memurların ikramiye istihkakları dahi sakıt olur.
Başha

hükümler

Y Î R M Î DOKUZUNCU MADDE — Yoklamada veya yazı ile vaki ihbar üzerine
yapılan araştırmada bulunan ve sahibi çıkmayan hayvanlar zabıt varakasile tesbit
edilerek, 48 saat içinde sahibi zuhur etmediği takdirde tahsili emval kanunu hü
kümleri dairesinde satılır. Yergi ve cezasile birlikte bakım masarifinin tutarı irad
kaydolunur. Fazlası sahibi zuhurunda verilmek üzere emanete alınır.
OTUZUNCU MADDE — îkinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı hayvanlar
için tahakkuk ettirilen vergiler malî yıl girdikten sonra usulü dairesinde terkin
olunur.
OTUZ B Î R Î N C Î MADDE — Yerginin taallûk ettiği malî yılın hululünden iti
baren bir malî yıl içinde tahakkuk ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte tahakkuk
ettirildiği malî yılı takib eden beş malî yıl içinde tahsil olunmayan vergiler müruru
zamana uğrar.
OTUZ Î K Î N C Î MADDE — Bu kanunda j^azılı tebliğlerde ve müddetlerin hesa
bında hukuk muhakemeleri usulü kanununda kabul edilen hükümler cereyan eder.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Transit eşyası naklinde kullanılan î r a n develeri
mütekabiliyet şartile kayde ithal edilmez ve vergi alınmaz. Ancak bu kabîl deve
ler dahilî nakliyatta kullanıldığı takdirde bu hükümden istifade edemez.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hayvanlar vergisi tahakkukuna aid bilûmum
defter ve evrak ile hayvanların kayid ilmühaberleri ve nakil ve ifraz tezkereleri
damga ve tayyare resimlerinden muaftır.
Ancak mükelleflerin itiraz ve temyiz talebnameleri bu muafiyete girmez.
OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — 1839 numara ve 6 - Y I I -1931 tarihli kanunla ek
leri ve tadilleri mülgadır.
B Î R Î N C Î MUYAKKAT MADDE — 1936 senesi vergilerinin kayid, yoklama
ve tahakkuk gibi şekle aid muameleleri bu kanun hükmüne göre yapılır ve 1 ha
ziran 1936 tarihinden evvel 1936 malî senesi vergisine mahsuben alınacak teminat
ve paralar bu kanunda yazılı nisbetler üzerinden hesab olunur.
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İKlNCÎ MUVAKKAT MADDE — 1933 ve daha evvelki senelere aid muamele
ler 1839 numaralı kanun hükümlerine göre intaç olunur.
OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden muteberdir.
OTUZ YEDINCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Dahiliye
ve Adliye vekilleri memurdur.
27 kânunusani 1936
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