
DiritE : 4 CİLT : 6 ÎÇTÎMA : 1 

T. B. M.M. 

ZABIT CERİDESİ 

OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

28 - III - 1932 PAZARTESİ 

Mündericat Sayfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 78 
2 — Havale edilen evrak 78 
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye ma

ruzatı 78 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatm mezuniyet

leri hakkmda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 78 
4 — Müzakere edilen maddeler 79 
1 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi ha

ziran : ağustos aylan hesabatı hakkmda 5/6 nu
maralı murakıplik raporu 79 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi ey-

Sayfa 
lûl : teşrinisani aylan hesabatı hakkında 5/5 nu
maralı Meclis hesaplanmn tetkiki encümeni maz
batası 79 

3 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine 
dair 3/36 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İkti
sat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 79 

4 — İhtira beratı kanununa bir madde tezyili 
hakkında 1/62 numaralı kanun lâyihası ve İkti
sat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 79 



I : 3 3 2 8 - 3 - İ 9 S 2 C : 1 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyaaetlerile aktolunarak inhisar me
murları ile ihtiyat zabitleri ve askerî memurlarına mü' 
teallik kanun lâyihaları ikinci defa olarak müzakere ve 
kabul edildi ve pazartesi günü toplanılmak üzere celse 

tatil olundu. 
Reis vekili 

Hasmı 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin

de 9 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

2 — tktısat vekâleti 1931 senesi bütçesinde 27 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Teklifler 
3 — tdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1931 se

nesi bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
, 4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1931 senesi büt

çesinde münakale yapılması hakkında 1/262 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

5 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 31 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 3/128 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Jandarma şoförlerine verilecek ücret ve yevmi
yeler hakkında 1/226 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Jandarma umum kumandanlığı 1931 senesi büt
çesinde 360 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/269 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

8 — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/144 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Temlik kanununa tevfikan verilen tapu senet
leri harçlarının bakiye taksitlerinin affi hakkında 1/196 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

E Î R Î N C Î O B L S I 
Açılma saati : 14,05 

Reis —Refet Bey 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVÂNININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

HEYETİ UMUMlYEYE 
Merbut listede isimleri yazılı azayi kiramdan 

13 zatın hizalarında gösterilen müddetlerle mezuni
yetleri, Riyaset Divanının 23/111/1932 tarihli 6 in
ci inikadında muvafık görülmüştür. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım. 
Reis — Birer birer reyinize arzedileeektir. 
Aksaray, Rıza Nisari B., 1 ay [hastalığına bi

naen], 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Çanakkale, Şamili Rifat B., 3 ay [hastalığına 
binaen]. 

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

Erzurum, Hakkı Şinasi Fş., 1,5 ay [hastalığına 
binaen]. 

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

Denizli, Yusuf B., 2 ay [hastalığına binaen]. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
İzmir, Halil B., 1 ay [mazeretine binaen]. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
İzmir, Memet Sadettin B., 2 ay [mazeretine bi

naen]. 
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Etmiyenler . . . Kabul 

1 ay [hastalığına bi-

Etmiyenler . . . Kabul 

Reis — Kabul edenler. 
edilmiştir. 

İzmir, Mahmut Esat B 
naen]. 

Reis — Kabul edenler . 
edilmiştir. 

İsparta, İbrahim B., 1 ay [hastalığına binaen]. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Kars, Mvıhittin B., 1,5 ay [mazeretine binaen]. 
Reis- — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Kütahya, Rasim B., 1,5 ay [mazeretine binaen]. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Manisa, Refik Şevket B., 15 gün [ mazeretine 

binaen]. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Niğde, Halit B., 2 ay [hastalığına binaen], 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sivas, Ziyaettin B., 1 ay [hastalığına binaen], 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi hazi
ran : ağustos aylan hesabatı hakkında 5/6 numa
ralı murakıplık raporu, fil 

Reis — Efendim, raporu tasvip buyuranlar... 
Tasvip etmiyenler . . . Tasvip olunmuştur. 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi ey
lül : teşrinisani ayları hesabatı hakkında 5/5 numa
ralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazba
tası [2] 

Reis — Mazbatayı tasvip buyuranlar... 
vip etmiyenler . . . Tasvip olunmuştur. 

Tas-

3 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 
3/36 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları f3] 

Reis — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — İhtira beratı kanununa bir madde tezyüi 
hakkında 1/62 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [4] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

[1, 2} 3, 4J 94, 91, 93, 92 numaralı matbualar 
zaptın sonuna merbuttur. 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
10 mart 1926 tarihli ihtira beratı kanununa bir 

madde ilâvesi hakkrada kanun 
MADDE 1 — Senelik resim taksitleri dördüncü 

madde ile tayin olunan tarihlerde tediye edilmedi
ğinden dolayı hükümden düşen ihtira beratları
nın, vadesi geçmiş seneler taksitleri iki misli ceza 
ile birlikte verildiği takdirde hükümleri iade olu
nur. 

Ancak bu suretle hükümleri iade olunan berat
ların muayyen olan müddetleri hiç bir suretle de
ğiştirilemez. Bu kanunun hükmünden istifade için 
berat müddetinin bitmemiş olması ve kanunun 
neşri tarihiden itibaren bir sene zarfında müra
caat edilmiş bulunulması lâzımgelir. 

Büs*— Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenleri . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Kabul et-

MADDE 2 
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İktisat 
vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. Ruzna-
mede müzakere edilecek bir şey kalmamıştır. Per
şembe günü saat 14 te içtima edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,15 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra NQ 94 
Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi haziran: ağustos 

ayları hesabatı hakkında 5/6 numaralı murakıplık 
raporu 

Y ü k s e k Kcisliyc 

Lira K. 
Haziran 1931 ayına devredilen para 
Haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki alman paralar 
Yekûn 

Haziran, temmuz ve ağustos 1931 aylarındaki sarfiyat 
Bankada mevcut para 

Meclisi Âlinin tatil zamanlarında 1931 senesi haziran , temmuz ve ağustos ayları içerisin
de Meclis muhasebesince alınan ve verilen paraların miktarı ile ağustos ayı sonunda Ziraat 
Bankasında kalmış olan paranın miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

Bunlara ait evrakı müsbite ve bankadan gelen katı hesap puslası defterlerle karşılaştırı
larak birbirine mutabık görülmekle keyfiyet Riyaseti Celileye arzolunur efendim. 

1 
1 

172 
081 
254 
957 
296 

668 
523 
191 
5 26 
665 

59 
29 
88 
25 
63 

Murakıp 
Denizli mebusu 
Mazhar Müfit 





Sıra No 91 
Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi eylül: teşrinisani ayları 
hesabatı hakkında 5/5 numaralı Meclis Hesaplarının Tetkiki 

encümeni mazbatası 

Meclis Hesaplarının Tetkiki encümeni mazbatası 

12 IIIII 1932 
r. B. M. M. 

M. H. T. encümeni 
Karar M 

Lira 

296 665 
851 904 

1 148 570 
863 961 
284 608 

2 

K. 
63 
54 
17 
90 
27 

l-IX-93i tarihindeki para 
Eylül teşrinievvel ve teşrinisani 931 aylarında alman paralar 

Yine o aylarda verilen paralar 
Bankada kalan para 

931 senesi eylülü ile birinci ve ikinci teşrin ayları içerisinde Meclisi Ali muhasebesince 
alınan ve verilen paraların miktarı ile birinci ve ikinci teşrin ayı sonunda Ziraat Bankasında 
kalmış olan paranın miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

Bunlara ait evrakı müsbite ve bankadan gelen katı hesap puslası defterlerle karşılaştırı
larak bir birlerine mutabık görülmekle keyfiyet Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Meclis Hesapları T. En.- Reisi M. M. Murakıp Aza Aza Aza 
Ankar Denizli Konya 

Hakkı Rıfat Mazhar Müfit Mustafa İbrahim Ziya 





Sıra No 93 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesinin tefsirine dair 3/36 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 12-1-1931 
Sayı 6/180 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1445 numaralı kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dair İktisat vekâletinden yazılan 

10-I - 1931 tarihli ve 98/804 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
İstanbulu ziyarete gelen seyyah gemilerinden bazıları yolcularına boğaziçi manzaralarını da 

göstermek üzere boğazdan yukarı çıkmakta ve fakat hacmen büyük olan bu sınıf gemilerin 
boğazın dar ve akıntılı sularında selâmetle devredemiyecekleri hissedilince Karadenize çıkıp 
döndükten sonra tekrar boğaza girmektedir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü ise I445numarah kanunun üçüncü maddesinin «ikinci maddede 
yazılı vazifeleri ifa için Karadenize çıkan ibaresindeki «Karadenize çıkan» kaydinin mutlakiye-
tine istinaden salifülârz harekette bulunan seyyah gemilerinden tahlisiye resmi tahsil etmekte 
ve acentalar dahi bundan haklı olarak şikâyette bulunmaktadır. 

Memleketimize seyyah celbi için hükümetçe her türlü teshilât gösterildiği bir sırada sırf 
selâmet ve emniyetle devir için Karadenize çıkmak mecburiyetinde kalan seyyah gemilerinden 
tahlisiye resmi alınmamasının vazii kanunun maksadına muhalif bulunduğu zannolunmaktadır. 
Vekâleti âcizi maruz üçüncü maddedeki «Karadenize çıkan» kaydinin esasen Karadenize sefer için 
yani berayı ticaret çıkan gemileri istihdaf ettiği kanaatinde bulunduğundan keyfiyetin Büyük 
Millet Meclisince tefsirine delâlet buyurulmasını rica ederim efendim. 

İktisat vekili 
Mustafa Şeref 
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îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 8 
Esas No. 3/36 

2 - VI - 1931 

Yüksek Riyasete 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 
olup encümenimize havale buyurulan Başvekâlet tezkeresile merbutu, İktisat vekili huzurile tetkik 
ve müzakere edildi. 

Istanbulu ziyaret için gelen seyyah gemilerinin bazılarının yolcularına Boğaziçi manzarasını gös
termek için Kavaklara kadar çıktığı ve burada manevra müşkülâtından dolayı boğazın haricine 
kadar çıkmak mecburiyetinde kaldıkları halbuki boğazdan giren bilûmum gemilerden tahlisiye üe-
rei istendiğinden bu gibi seyyah gemilerinin istırarî manevra çıkışlarının sefer telâkki edilip edilmi-
yeceği binaenaleyh bu gemilerin de resim vermek mecburiyeti olup olmadığının tefsiren halline ait 
olan bu mesele Meclisi Âlinin kabul ettiği 1755 numaralı Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair olan kanunun 1 inci maddesinde bu gibi seyyah 
gemilerinin resimden istisnası hakkında sarih hüküm konduğundan ayrıca bir tefsir tanzimine lü
zum kalmamıştır. 

Takdim olunur. 

sat En. 
zmir 
Rahmi 

Aza 
Aydın 
Fuat 

R. 
ş-

Bu M. M. 
Karahisar 

İsmail 

Aza 
Edirne 
Fayik 

Kâ. 
Afyon Karahisar 

İzzet 

Aza 
Maraş 

Nuri 

Aza 
istanbul 

A. Ilamdi 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
izmir 

M. Sadettin 

Aza 
Konya 

A. Ilamdi 

Aza 
Bursa 

Dr. Rasim 

Aza 
Denizli 
E. Aslan 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 3/36 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

8 -VI - 1931 

^*m~^ 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletin 12 - I - 1931 tarih ve 6/180 numaralı tezkeresi ve merbutile iktisat encümeninin bu baptaki 
mazbatası havalesi mucibince encümenimize tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Geçen devrei içtimaiyede dahi Maliye encümenince tetkik ve müzakere edilerek maddenin tefsirine 
mahal olmadığına karar verilmiş ve bu kere yapılan müzakerede dahi tefsire muhtaç bir cihet bulun
madığı anlaşılmıştır. 

Olbaptaki mazbata aynen kabul edilmiş olmakla havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olun
mak üzere arzolunur. 

Reis 
Çorum 
İsmet 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
içel 

Emin 

Aza 
Kütahya 

Ömer 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 21 - lII - 1932 

M. No. 61 
Esas No. 3/36 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dair olup 
tktısat ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi olunan Başvekâlet tezke
resi tetkik ve müzakere olundu. 

Bu tezkere ile tefsiri istenilen mesele iktisat ve Maliye encümenlerinin mazbatalarında dahi işa
ret edildiği üzere Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun üçüncü 
maddesini tadil eden 1755 numaralı kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasile halledilmiş olduğun
dan bu mesele hakkında ayrıca bir muamele yapılmasına lüzum kalmadığı encümenimizce de anlaşıl
mıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Bursa Çorum İstanbul İsparta 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Dr. Galip Mustafa Sadettin Mükerrem 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Manisa Elâziz Erzurum Yozgat 

A. Hilmi M. Turgut H. Tahsin Aziz S. Sırrı 





Sıra No 92 
İhtira beratı kanununa bir madde tezyili hakkında 1/62 numa

ralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 26 -II- 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/568 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 
İhtira beratı kanununa zeylolmak üzere İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 18-11-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının i asına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Bugün meri olan ihtira beratı kanununun 4 üncü maddesinde ihtira beratı harcının berat 
müddetlerine taksim olunarak her seneye isabet eden taksitin (sene iptidasında ) tediye edileceği 
ve vadesi hululünde taksiti tediye edilmiyen beratların hükümden düşeceği yazılıdır. 

Bu madde hükümlerine göre ( sene iptidası ) tabirile kastedilen mana tamamen vazıh bu
lunmadığı gibi senelik taksitlerin itası için asgarî bir mühlet dahi bırakılmamıştır. Bu yüzden 
bu güne kadar tescil olunan ve ekserisinin sahipleri ecnebi memleketlerde mukim bulunması 
itibarile taksitlerinin tediyelerinde müşkülâta tesadüf olunan ihtira beratlarının mühim bir kısmı 
hükümden düşmekte ve bu müphemiyet ve mühletsizlik dolayısile gerek hak sahipleri ve ge
rekse Hazine mühim zararlara maruz kalmaktadır. Halbuki Hükümetimizce son defa iltihak 
olunan ve 20 ağustos 1930 tarihinden itibaren meriyet kesbeden beynelmilel sınaî mülkiyet 
mukavelenamesinin mükerrer 5 inci maddesinde ( sınaî mülkiyet haklarının mahfuz kalması 
için harçların tediyesi hususunda fazla bir harcın tediyesi suretile en az üç aylık bir mühlet 
verileceği ve âkit memleketlerin bundan başka ihtira beratları için ya bu mühleti en az altı 
aya çıkarmak veya harçların tediye edilmemesi yüzünden hükümden düşen ihtira beratlarının 
meriyetinin iadesine müsait hükümler koymak suretile dahilî kanunlar tarafından vazedilecek 
şartlara tâbi tedbirler almağı taahhüt ettikleri ) yazılıdır 

Bu vaziyete göre gerek ihtira sahiplerinin hukukunun ve Devlet Hazinesi menfaatlerinin 
vikayesi ve gerek beynelmilel taahhütlerin ifası noktai nazarından taksiti vadesinde verilmediği 
için hükümden düşen ihtira beratlarının bir misli ceza alınmak suretile hükümlerinin iadesi 
muvafık görülmüş ve birlikte takdim kılınan kanun lâyihası bu esas dairesinde tanzim olunmuştur. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni \ , ,-
Karar No. 7 ' 2 - VI - 1931 
Esas No. 1/62 - . « , , , • • -

Yüksek Riyasete 

İhtira beratı kanununa zeylolmak üzere Başvekâletten gönderilip encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu: 

Blyevm cari olan kanunun 4 üncü maddesine nazaran ihtira beratı harçları senelik taksitlere tak
sim edilerek tahsil edilmekte ve harcını sene başında veremiyenlerin ihtira beratlarının hükümden dü
şeceği tasrih edilmektedir. Halbuki Hükümetimizce son defa iltihak edilen Beynelmilel Sınaî mülkiyet 
mukavelenamesinin mükerrer 5 inci maddesinde «Fazla bir harcın tediyesi suretile en az üç. aylık bir müh
let verileceği ve âkit memleketlerin bundan başka ihtira beratları için ya bu mühleti en az altı aya çı
karmak veya harçların tediye edilmemesi yüzünden hükümden düşen ihtira beratlarının meriyetinin ia
desine müsait hükümler koymak suretile dahilî kanunlar tarafından vazedilecek şartlara tâbi tedbirler al
mağı taahhüt ettikleri» yazılmakta olmasına nazaran Hükümetçe de işbu Beynelmilel mukavelede kabul e-
dilen ahkâma tevfikan eski kanunun hiç bir mühlet vermeksizin hükümlerinin hemen ıskat ettiği ih
tira beratları hakkında yapılacak muameleye dair tanzim ve sevkettiği işbu lâyihada bu gibi ihtira 
beratlarının devamı meriyeti için geçmiş taksitlerden bir misli ceza alınması teklif edilmekte encü
menimiz ise bir misil cezanın bu gibi ahvalde teahhuru mene kâfi bir müeyyede olmıyacağı bi
naenaleyh cezanın iki misil tahsili suretile meriyetinin devamına karar vermiştir. 

Yeniden tanzim ve Meclise sevkedilen mülkiyeti sınaiye kanununda ise buna dair mütemmim ah
kâm mevcut olduğundan ve bu kanunun bir sene zarfında çıkması kaviyen melhuz bulunduğundan 
bu gibi alâkadaranın devamı meriyeti hükmünden istifade edebilmesi için kanunun neşrinden itiba
ren bir sene zarfında müracaat etmelerini bir fıkra halinde maddeye ilâveyi faideli görmüştür. 

Takdim olunur. * 

Ik. En. Eeisi 
izmir 

M. Rahmi 

Aza 
Denizli 

E. Aslan M. 

Bu M. M. Kâ. 
Ş. Karahisar Afyon Karahisar 

İsmail 

Aza Aza 
îzmir Maraş 

Sadettin Nuri 

İzzet 

Aza 
Bursa 

Dr. R. Ferit 

Aza 
Aydın 
Fuat 

Aza 
Konya 

A. Hamdi 

; , ( 

Aza 
Edirne 
Fayik 

' - 1 ' r - ' . ' " ' 

Aza 
İstanbul 

A. Hamdi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27 - II -1932 

Karar No. 20 
Esas No. 1/62 

Yüksek Reisliğe 

İhtira beratı kanununa 'bir madde ilâvesi hakkında Başvekâletin 26 - II -1932 tarih ve 6/569 numa
ralı tezkeresile Büyük Meclise tevdi kılınan kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası ve İktisat en
cümeninin bu baptaki tadilâtını havi mazbatası İktisat vekâletinden gelen memuru mahsus hazır ol
duğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Filhakika ihtira beratı kanununun mevzubahs olan 4 üncü maddesindeki vuzuhsuzluk ile alâka
darların ecnebi memleketlerde bulunuşu ve kanunda müddetin (mutlak olarak zikredilerek hiç bir 



- 3 -
kaydi ihtirazi bulunmayışı bir çok ihtira beratlarının hükümsüz kalmasını intaç etmiştir. Bu hal ise 
Hazine varidatının noksanlığını mucip olduğu gibi 20 ağustos 1930 tarihinde iltihak ettiğimiz bey
nelmilel sınaî mülkiyet mukavelenamesinin ahkâmına da münafidir. 

İhtira beratı harçlarının taksitlerine muayyen mühletler verilmesi bu mukavelede taahhüt edilmiş 
olduğundan teklif edilen kanun lâyihasının lüzumuna encümenimizce kanaat hâsıl olmuştur. 

Meclis encümenlerinde müzakere edilmekte olan mülkiyeti sınaiye kanununda bu lüzumun nazara 
alınarak münferit ve muvakkat hükümlü bir kanun lâyihasının tanzim ve tedvin edilmesinden içti
nap edilmek arzu edilmiştir. Ancak çok mühim esasları ihtiva eden mülkiyeti sınaiye kanununun mü
zakeresinin bu içtimada ikmal edilemiyeeeği, halbuki beynelmilel mukavele ile taahhüt eylediğimiz 
müsaadenin geciktirilmesi doğru olmıyacağı düşünülerek münferit madde halinde tedvini kabul edilmiş 
ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Hükümetin teklifinde kanunun serlâvhası ( ihtira beratı kanunu lâyihası ) olarak yazılmış isede 
bunun bir sehiv olduğu anlaşılmaktadır, iktisat encümenince ise bu noktayı nazar ehemmiyeti cel-
betmemiştir. Encümenknizce kanunun unvanı (ihtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ) şeklinde tanzim edilmiştir. 

Birinci madde : Maddenin birinci fıkrasındaki ( vadesi geçmiş olan senelik taksitleri ) tabiri 
( vadesi geçmiş olan senelerin taksitleri ) şeklinde tashih edilerek ibareye vuzuh verilmek istenilmiş
tir. 

Hükümetçe teklif edilen bir misil ceza, iktisat encümenince iki misle iblağ edilmiş ve bu husus 
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

ikinci fıkradaki (Bu hüküm, müddetlerini ikmal etmeden hükümden düşmüş olan alelûmum ih
tira beratlarına da şamildir) tabiri tamamen kaldırılmıştır. Çünkü beratın hükümden düşmesi baş
ka sebeplerle de mümkündür. Bu kanunla hükmü iade edilmek istenilen husus münhasıran taksit 
müddetinin geçmiş olduğu hallere aittir. 

Bu fıkranın vücuduna saik olan cihet meriyeti iadenin; müddetlerini ikmal etmeden hükümden 
düşmüş olmasile meşrut olduğunun tasrihidir. 

Bu maksadı tatmin için evvelemirde bu fıkra maddeden tamamen çıkarılarak son fıkra şu su
retle tanzim edilmiştir: 

( Bu kanun hükmünden istifade için beratın müddetinin bitmemiş olması ve kanunun neşri ta
rihinden itibaren bir sene zarfında müracaat edilmiş bulunması lâzımgelir. 

ikinci madde : Aynen kabul edilmitşir. V j ' ; : . '" * ' : : , •',' ' •'~! 

Üçüncü madde : Aynen kabul edilmiştir. ^ S""' • **" " ; • ' ' ' ' " * 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. reisi 

Aza 
izmir 
Kâmil 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Sivas 

Şemsettin 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

21 - III - 1932 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 62 i " , * ' , ' ' * İ " ; , 

Esas No. 1/62 • - . . . . , . . , . , . , , • . - . , • 

Yüksek Reisliğe 

ihtira beratı kanununa bir madde tezyili hakkında olup iktisat ve Maliye encümenleri mazbata-
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larile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası esbabı mucibeye nazaran encümenim iz
ce de esas itibarile tasvip edilmiş ve Maliye encümeninin teklifi yazılış tarzına ait bazı tadilâtla 
kabul olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arz olunur. 

Reis 
Gümüşane 

H. Fehmi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Aksaray 
A. Süreyya 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza Aza 
Elâziz Erzurum 

/ / . Tahsin Aziz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İhtira beratı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Senelik harç taksitleri, kanunun 
tayin ettiği tarihlerde tediye edilemediğinden dolayı 
ihtira beratı kanununun 4 üncü maddesine tevfi
kan hükümden düşen ihtira beratlarının, vadesi 
geçmiş olan senelik taksitleri bir misli ceza ile bir
likte yatırılmak şartile, hükümleri iade olunur. 

Bu hüküm, müddetlerini ikmal etmeden hüküm
den düşmüş olan alelûmum ihtira beratlarına da 
şamildir. Ancak bu suretle hükümleri iade olunan 
beratların muayyen müddetleri hiç bir suretle de
ğiştirilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına İktisat 
vekili memurdur. 

18 - II - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 

Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Senelik harç taksitleri, kanunun 
tayin ettiği tarihlerde tediye edilmediğinden do
layı ihtira ıberatı kanununun 4 üncü maddesine 
tevfikan hükümden düşen ihtira beratlarının, va
desi geçmiş olan senelik taksitleri iki misli ceza ile 
birlikte yatırılmak şartile hükümleri iade olunur. 

Bu hüküm, müddetlerini ikmal etmeden hüküm
den düşmüş olan alelûmum ihtira beratlarına da 
şamildir. Ancak 'bu suretle hükümleri iade olunan 
beratların muayyen müddetleri hiç bir suretle de
ğiştirilemez. Bu kanun hükümlerinden istifade 
edebilmek için neşri tarihinden itibaren bir sene 
zarfında müracaat edilmiş bulunması lâzımgclir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

10 mart 1926 tarihli ihtira beratı kanununa 
bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Senelik harç taksitleri, kanunun 
tayin ettiği tarihlerde tediye edilmediğinden dola
yı ihtira beratı kanununun dördüncü maddesine 
tevfikan hükümden düşen ihtira beratlarının va
desi geçmiş olan senelerin taksitleri iki misli ceza 
ile birlikte yatırılmak şartile hükümleri iade olu
nur. Ancak bu suretle hükümleri iade olunan berat
ların muayyen olan müddetleri hiç bir suretle de
ğiştirilemez. Bu kanunun hükmünden istifade için 
beratın müddetinin bitmemiş olması ve kanunun 
neşri tarihinden itibaren 'bir sene zarfında müra
caat edilmiş bulunması lâzımgelir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 —Aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

10 mart 1926 tarihli ihtira beratı kanununa 
bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Senelik resim taksitleri dördüncü 
.madde ile tayin olunan tarihlerde tediye edilmedi-
. ğinden dolayı hükümden düşen ihtira beratlarının, 
I vadesi geçmiş seneler taksitleri iki misli ceza ile 
birlikte verildiği takdirde hükmüleri iade olunur. 

j Ancak bu suretle hükümleri iade olunan berat
ların muayyen olan müddetleri hiç bir suretle de

ğiştirilemez. Bu kanunun hükmünden istifade için 
berat müddetinin ıbitmemis olması ve kanunun 

' neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında müraca
at edilmiş bulunulması lâzımgelir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 




