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1525 numaralı şose ve köprüler kanununun
hakkında kanun

bazı maddelerinin

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 2/VIJI/1931
No.
1882

tadili

- Sayı: 1862)
Kabul tarihi
25 - VII -1931

BİRİNCİ MADDE — Yol vergisinin naktî kısmı senede maktuan dört liradır.
Bu miktar ledelicap vilâyet umumî meclisleri kararile nihayet altı liraya kadar çı
karılabilir.
Yol vergisi tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur ve vilâyet umumî mec
lislerince tesbit edilecek aylarda ve iki müsavi taksitte alınır. Son taksit nihayeti
mart gayesini tecavüz edemez. Taksit zamanları valiler tarafından bir ay çvvel mu
tat vasıtalarla neşrü ilân olunur. Tahakkukat ayları içinde yol vergisini nakten öde
meyi taahhüt edenlerin bu vaziyetleri bilâhare tebdil edilmez.
İ K İ N C İ MADDE — Her mükellef başına dört ilâ altı lira hesabile tahsilat vuku
buldukça % 15 i nafıa vekâleti hissesi ola-rak Ziraat Bankalarına yatırılıp geri ka
lan kısım varidat olarak vilâyet hususî idarelerine bırakılır.
ÜÇÜNCÜ MADDÎ] — Yol vergisinin bedenî kısım senede dört liraya mukabil
altı gün ve dört liradan fazla alınacak her lira ve küsuru için birer günlük iş mik
tarından ibarettir.
Bedenen çalışacakların senede beş aydan dun olmamak üzere mesai zamanlarile
bulundukları vilâyet dahilinde vilâyet yol işlerinin ieabatina göre mahallî ikametle
rinden azamî on saati geçmemek üzere iş mahallerine kadar olan mesafelerin tayini
vilâyet umumî meclislerine aittir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bedenen çalışacaklar için, umumî meclislerde tesbit
olunacak mesai ayları içinde tatbik olunmak üzere vali tarafından senede bir defa
alâkadar daire reislerinin ele iştirakile vilâyet daimî encümeni tarafından senelik
iş programı tertip olunur.
Bu programlar Nafıaca vilâyet dahilinde vücude getirilecek işe göre köy ve ma
halle üzerine kafile kafile ve bütün amelenin çalıştırılmasını mümkün kılacak veç
hile tertip ve bedenen çalışacaklar, bu programa tevfikan mahallî hükümetince top
lu olarak iş mahallerine sevkolunurlar.
Senelik iş programları mesai aylarının hululünden lâakal bir ay evvel tertip, ve
saiti münasebe ve mııtade ile vali tarafından ilân olunur.
Bu programa tevfikan dahil bulunduğu kafile ile birlikte kendilerine tayin olu
nacak Zamanda gösterilecek iş mahallerine gelıniyenler ondan sonraki kafilelerde işe
kabul edilmezler. Ancak mükellefin mensup olduğu kafileye iştirak edememesi vali
ve kaymakamlarca takdir edilecek makbul bir Özürden mütevellit olduğu tebeyyün
ettiği halde bu gibi mükelleflerin diğer mesai aylarında çalıştırılmaları caizdir.
BEŞİNCİ MADDE — Hususî idareler varidatından Ziraat Bankası aidatı ve
rilmez.
ALTİNCİ MADDE — 1525 numaralı şose ve köprüler kanununun yukarıdaki
maddelere muhalif olan ahkâmı ile 20 inci maddesi ve 1618 numaralı kanunun hü
kümleri mülgadır.

-38ÖYEDİNOİ MADDE — Bu kamın 1 haziran 1931 tarihinden muteberdir.
SEKİZİNCİ MADDE— Bu kamımın hükümlerini icraya Nafıa, Maliye, Dahi
liye ve Adliye vekilleri memurdur.
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