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Şose ve Köprüler Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki 1382 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
(Resmî
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B İ R İ N C İ MADDE — 2 Haziran 1929 tarihli ve 1525 sayılı kanunun 11 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Crenel, özel ve katma bütçelerden ve belediye bütçelerinden ve Devlete, kat
ma bütçeli idarelere, özel idarelere ve belediyelere ilişkin her çeşit kurumlar
ve tktisradi Devlet Teşekkülleriyle imtiyazlı ve ruhsatlı ortaklıklardan aylık,
ödenek ve ücret alanların yol ödevleri mensup oldukları idare saymanlıkların ea tahakkuk ettirilir ve Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitte para olarak hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil olunur.
Bu saymanlıklarca tahsil edilen yol paraları ertesi aynı sonuna kadar me
murların bulunduğu yerin özel idaresine yatırılır Bu sürenin sonuna kadar bu
paralar, ilgili özel idareye vatırmayan sayman veya onun yerini tutan kimseler
den % 10 fazlasıyle Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir.
Yol ödevleri başka yerlerde tahakkuk etmiş olanlar bulunursa, tahsili yapan
saymanlık tarafından tahakkuku yapan yere kaydı kapatılmak üzere bildirilir.
İ K İ N C İ MADDE — 1525 sayılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Yol vergisiyle ödevli kimselerin adları ve soyadları muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından her yılın Eylül ayı bışmdan Kasım ayı sonuna kadar cetvel
lerle özel idarelere bildirilir. Özel idarelerce o yılın Aralık ayı içinde tahakkuk
ettirilir, ödevlerini para ile veya çalışmak suretiyle ödemek isteyenler bu cetvel
lerde gösterilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1882 sayılı kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Yol vergisinin paralı kısmı yılda 4 liradır. Bu miktar il genel meclisleri kararivle en son 6 liraya kadar çıkarılabilir (4427 sayılı kanun hükmü mahfuzdur).
Yol vergisi Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur ve il genel meclisle
rince kararlaştırılacak aylarda ve iki eşit taksitte alınır. İkinci taksitin sonu
Ekim ayını geçemez.
Taksit zamanları valiler tarafından bir ay evvel mûtat vasıtalarla yayınla
nır. Tahakkuk ayları içinde yol vergisini para ile ödemeyi üstüne alanların bu
durumları sonradan değiştirilemez.
GEÇİCİ B İ R İ N C İ MADDE — 1945 yılının yedi aylık bütçesi
maddede gösterilen taksit zamanları Temmuz ve Ekim aylarıdır.

için

birinci

GEÇİCİ İ K İ N C İ MADDE — 1945 yılının yedi aylık bütçesi için çalışma öde
vi beş günden ibarettir. 3477 sayılı kanun hükümlerine bağlı olup ödevlerini
yolda çalışmak suretiyle yapacak olanlar için buna bir gün daha eklenir, ödev
lerini para ile ödeyecek olanlar için vergi miktarı bir yıllığın on ikide yedisidir.
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 3 . Y i . 1945 tarihinde yürülüğe girer.
BEŞİNCÎ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
7 Haziran 1945
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