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rulması hakkında Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in önergesi. 126:127 

2. — Anlkara Üyesi Mansur Ulusoy'un, 
partilerine katıldığına dair Millet Par
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liflerinin sözlü sorulardan önce görüşül-
•mesi hakkında İstanbul Üyesi Rifat öz-
Aürkçine'nin önergesi. 127 

4. — Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'in, 
Deniz Nakliyat A. O. lığı bilançosunun 
umumi, heyeti iğfal kasdiyle yapıldığına; 

Deniz Nakliyat A. O, lığı icra organının/ 
değiştirilmesi hakkında yirmi Bakan ta : 

rafından |nızalanan kararnamenin, Fe-

Say fa 
rit Alpiskender'in, Bakanlıktan istifasın
dan sonra Ulaştırma Bakanlığına iade 
olunduğuna; 

Deniz Nakliyat A. O lığının İstanbul 
piyasasından pazarlık suretiyle yaptığı 
mubayaalardan menfaatler elde edildiğine; 

Garzan Tankerinin havai hatla çapış-
masmdaki suçluluk icra organlarına aidol-
duğu halde bunun küçük bir memura yük-
letilmesi istendiğine ve, 

Batman ve Almak tankerlerinin İtal
ya hesabına buğday nakli mukavelesi ile 
Garzan Tankerinin Mobil - Oil ile yapılan 
anlaşmasının bâzı maddelerinin aleyhte ol
duğu ve bu anlaşmalardan faydalanan ko-
müsyoncuların bâzı kimselere menfaat 
sağladığına ve bu hususların incelenmesi 
ve hakikatin meydana çıkarılmasını te-
minen C. Senatosunca araştırma yapılması 
hakkında önergeleri (10/5) 127=128 

5. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, Adalet Bakanı Sedat 
Çumralı (Eski) hakkında Meclis soruştur
ması açılması hakkındaki Önergesi ve Ana-
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yasa ve Adalet Komisyonunun soruştur- j 
maya, mahal olmadığına dair raporu 128:131. i 

(i. —• Cumhuriyet Senatosu Niğde Üye
si Kudret Bay'han ve 3. arkadaşının, 1111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi Hak
kında kanun teklifi. Konya Milletve'kili 
Ahmet. Gürkan ve .Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldırım'in, 5585 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Alı Dİz-
nıan'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve 
terliden sayılması hakkında, kanun teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet 
Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 
6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâve
si hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi ve Bütçe 
ve .1*1 ân komisyonları raporlarının ikinci 
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Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla 
muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali I)e-
ıııir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddedilen metni ve. 
Cumhuriyet Senatosu Alalı ve İktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (M. Meclisi 2/95, 2/96; C. Senatosu 

. 2/143) (S. Sayısı : 544)' 132:140,156:458 \ 
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye

si Ömer Lûtfi Bozcalıîıın, 5434 sayılı 
Emekli. Sandığı Kanununa ek kanun tek-

* lifinin Millet Meclisince reddolunan metili 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
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İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 2/144) 
(S. Sayısı : 545) 140:142 

3. — Markalar Kanunu hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Anayasa ve, Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/160) (C. 
Senatosu 2/140) (S. Sayısı : 525) 142:144, 

459:16Ü 
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın 

Üyesi Fikret Tıırhangil ve üç arkadaşının, 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına 
uygulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı 
Kanunim 3 ncü maddesine bir fıkra ve ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin Millet Meclisince red
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/257, C. 
Senatosu 2/145) (S. Sayısı 516) 144 
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Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 4 ncü maddesine göre makam 
hizmetlerine tahsis edilen taşıtları göste
ren (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sı ve 7 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/78, O. Senatosu 2/146) 
(S. Sayısı : 517) 144 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 43 ncü -maddesinin. 
değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 2/148) (S. Sayısı : 520) 144:451 
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i. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üye

si Muammer Obuz'un, bâzı eşya ve madde
lerin satışına dair sorusuna Gümrük ve Te
kel Balkanı Meihmiet Yiiicteiler, Maliyle Ba
lkanı Ferid Mellen, ve Sağlık, Sosyal Yar
dım Bakanı Kİemal Demir'ıh. yazılı cevap
ları (7/169) 154455 

8. — Düzeltis 151 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş'in, Deniz Nakli
yat T. A. Ortaklığı hakkında teşkil edilen C. 
Senatosu Araştırma Komisyonuna yeni yapıla
cak ihbar ve gösterilecek delil üzerinde de ince
lemeler yapmak yetkisinin verilmesine dair 
önergesinin, üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, içtüzüğün 133 ve 137 nci maddeleri mu
vacehesinde oylanamıyacağı bildirildi. 

üniversitelerde araştırma yapmak üzere teş
kil olunan C. Senatosu Araştırımı Komisyonu 
üyeliklerine Kadri Kaplan, Mehmet Şükran 
Özkaya, Celal Ertuğ, İbrahim Şevki Atasa-
ğun, Cahit Ükurer, Tahsin Banguoğlu ve Akif 
Eyidoğan seçildiler. 

(Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık 
bulunan üyeliklere, yapılan seçimler sonucun
da; Bütçe ve Plân Komisyonuna Sadık Ar-
tukmaç, Anayasa ve Adalet Komisyonuna Ri
fat öçten, İçişleri Komisyonuna Sedat Çumralı, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtına Komisyonuna Safa 
Yalçuk, Tekin Arıburun; Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonuna Edip Somunoğlu, Akif Te
kin, Hal.it Zarbım, Kadri Kaplan; Millî Sa-
vunma Komisyonuna Refet Aksoyoğlu; Sosyal 
İşler Komisyonuna Ziya önder, Ali Rıza ITlus-
man ve T. B. M. M. İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna Sa'bri Topçuoğlu, ("ahit Akyar 
üye olarak seçildiler. 

Tabiî Üye Sezai O'Kan'm,; Ocak ayı için
de yapılacak Genel Kurul toplantılarının saat 
14 te başlaması hakkındaki önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği ile, 
Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri seçimi, ya

pıldı. Üyelerden hiçbirisinin yeter sayıda oy 
alamadı klan bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in, 5585 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Diznıan'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terliden sa
yılması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın 
Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkındaki kanım teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ile ilgili Büt
çe ve. Plân Komisyonu raporu okundu. Üzerin
de yapılan görüşmelerden sonra vâki istek üze
rine yapılan açık oylamada salt çoğunluk bulun
madığı anlaşıldığından teklifin gelecek birle
şimde tekrar açık oya arz edileceği bildirildi. 

12 . 1 . 1965 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhittin Kılıç Adil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sim UzunJmsanoğlu 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mus

tafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler mensupla

rının terfilerine dair sözlü soru önergemi, 
bakanlığa gönderilmiştir (6/311) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve bu kanuna 'bir geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni (M. Meclisi 

i/31.1; C. Senatosu 1/448) (Millî Savunma w 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — Askerî öğrencilerden başarı göstereni i-
yenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanım tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni (M. Meclisi 
1/574; C. Senatosu 1/449) (Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân 'komisyonlarına) 

125 
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3. — İller Bankası Kanununun 2 nci madde

sinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 'bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni (M. Meclisi 
1/646; C. Senatosu 1/450) (İçişleri, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - iskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınması
na müteallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve 
ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına nıüta-
allik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve ekle
rinin, ek protokolün ve nihai Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
(M. Meclisi 1/714; C. Senatosu 1/451) (Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân komisyonlarına) 

Tezkereler 
5 — Cumhuriyet Senatosu Maraş İli Üyesi 

/12 . 1 . İÖ65 0 : 1 
Nedim Evliya'nın, yasama dokunulmazlığı 'hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/394) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli ili Üyesi 
Mehmet Emin Durul.'ım, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/393) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

7. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l , 
A/2, A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/764, 2/770, 
1/759, € . Senatosu 1/445) (S. Sayısı : 527) 

8. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/767, C. Sönatosu 1/446) ı(S. Sayısı : 
528) 

-*—•«•>•-« 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTÎPLER : Sakıp önal (Adana), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturunıu açıyorum, 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Komisyondaki arkadaşlarla bir
likte çoğunluğumuz mevcuttur, birleşimi açıyo
rum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel birkaç 
yazı var, onları okutacağım. 

1. — özel okullar kanun tasarınım görüşmek 
üzere bir Geçici Komisyon kurulması hakkındaki 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının önerge. 
sini okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Başkanlığınıza Millet Meclisi Başkanlığından 

Mülî Eğitim Bakam ibrahim öktem'in Önergesi | sunulmuş olan ()ml Okullar kanun ,tasarwımn 

— 126 — 
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Anayasaca öncelikle çıkarılması zorunlu kanun
lardan olması dolayısiyle Geçici Komisyona hava
lesini arz ve teklif ederim. 

ibrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — özel okullar kanunu tasarısının 
Geçici Komisyonda görüşülmesi teklif edilmekte
dir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Sayın arkadaşlarım, bu teklifin iki ba
kımdan reddini istirham edeceğim. Evvelâ Baş
kanlık bu kanun teklifini Millî Eğitim Komisyo
nuna havale etmiş, ve Millî Eğitim Komisyonu 
ilk müzakeresini de yapmıştır. Yani halen bu ka 
nun Millî Eğitim Komisyonundadır ve müzakere
sine başlanılmıştır. 

İkincisi; kanun büyük kısmiyle, çok büyük 
kısmiyle tamamen Millî Eğitimi ilgilendirir. Bi
naenaleyh, bir ihtisas komisyonunda iyice incelen
mesinde zaruret vardır. Onunla daha az ilgili 
üyelerden teşkil edilecek Karma Komisyonda bu 
kanun müzakere edilip tam olarak çıkarılamaz. 
Çünkü birçok noktaları komisyonda çeşitli arka
daşların umumu üzerinde yapmış olduğu konuş
malarla ortaya çıkmıştır ki; kanun birçok eksik
likleri ihtiva etmektedir. Bunun için kanunun 
bir ihtisas komisvonunda iyice incelenmesinde 
fayda vardır. B'naenaleyh bu teklifin reddini is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının, «Özel 
okullar kanunu tasarısının Geçici Komisyonda 
müzakeresi hususundaki teklifine, arkadaşımı?; 
itiraz etmiş bulunmaktadır. Teklifi, içtüzüğümüz 
gereğince oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici Komisyonda görüşülmesi teklifi kabul 
edilmemiştir, ihtisas komisyonunda görüşülecek
tir, efendim. 

2. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un, par
tilerine katıldığına dair Millet Partisi yazısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bağımsız Ankara Senatörü Mansur Ulusoy'un 

12 .1.1965 0 : 1 
6 Ocak 1965 tarihinde Millet Partisine iltihak et
tiğini bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Cumhuryet Senatosu M. P. 
Topluluğu adına 
Niğde Senatörü 

izzet Gener 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

3. — Gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
rinin sözlü sorulardan önce görüşülmesi hakkın
da İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde mevcut kanunların sözlü sorular
dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Kanunların sorulardan evvel gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'in Deniz Nak
liyat A. O. lığı bilançosunun umumi heyeti iğ
fal kasdiyle yapıldığına; 

Deniz Nakliyat A. O. lığı icra organının değiş
tirilmesi hakkında yirmi Bakan tarafından imza
lanan kararnamenin, Ferit Alpiskender'in Bakan
lıktan istifasından sonra Ulaştırma Bakanlığına 
iade olunduğuna; 

Deniz Nakliyat A. O. lığının İstanbul piyasa
sından pazarlık suretiyle yaptığı mubayaalardan 
menfaatler elde edildiğine; 

Garzan Tankerinin havai hatla çarpışmasın-
daki suçluluk icra organlarına aidolduğu halde 
bunun küçük bir memura yükletilmesi istendiği
ne ve, 

Batman ve Almak tankerlerinin İtalya he
sabına buğday nakli mukavelesi ile Garzan tan
kerinin Mobil • Oü ile yapılan anlaşmasının bâ
zı maddelerinin aleyhte olduğu ve bu anlaşmalar
dan faydalanan komüsy oncuların bâzı kimselere 
menfaat sağladığına ve bu hususların incelenme
si ve hakikatin meydana çıkarılmasını teminen 
Cumhuriyet Senatosunca araştırma yapılması 
hakkında önergeleri (10/5) 

— 127 — 
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BAŞKAN— Şimdi Rifat Özdeş arkadaşımı

zın geçen gün kürsüden ifade ettiği hususlar hak
kında birkaç; önergesi vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat Bilançosu Umumi Heyeti iğfal 

etmek umacı ile tanzim edilmiş ve bu şekilde ge
çiştirilmiştir. 

.Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 
için Senato .araştırmasının lüzumuna kaaniim. 
Yüksek Heyete arzına aracılığınızı rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat Özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Senatoya arz ettiğim mevzulardan, es

ki Ulaştırma Bakanı Sayın Ferit Alpiskender ha
berdar 'edilmiştir. Kendisi de yaptığı tahkikattan 
icra organının Deniz Nakliyat Şirketini yürüte-
miyeeekleri kanaatine vararak bu heyeti değiş-
1 irmek üzere Hükümete kararname sevk etmiştir. 

Haber aldığıma güre bu kararname 20 bakan 
tarafından imzalandığı halde iki bakan tarafın
dan imzalanmamış ve nihayet Ferit Alpiskender 
Beyin Ulaştırma Bakanlığından infisalini müte
akip Vekili et o iade edilmiştir. 

Halen Deniz Nakliyat icra organının başında 
bul analıların himaye edilmekte olduğuna kaani
im. 

Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 
için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniim. 

Yüksek Heyete arzına aracılığınızı rica ede
rim. 

Kocaeli 
Rifat Özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyatın İstanbul piyasasından pazar-

lık sureti ile yaptığı mubayaalarda Aleko isminde 
bir Rum ile Nikola Kayıkçıyakis ismindeki Yu
nan uyruklu bir Rum teşriki mesai ederek men
faat temin edildiğini öğrendim. 

Hakikatin tezahürü için Senato araştırması
nın lüzumuna kaaniim. Yüksek Heyetinizin ara
cılığını rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat Özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Garzan Tankerinin havai hatla çarpışma hâdi-

sesindeki suçluluk icra organlarına aidolduğu hal-
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de bir küçük memura yükletilmek istenilmekte
dir. 

Meselenin incelenmesi için Senato araştırma
sının lüzumuna kaaniim. Yüksek Heyete arzına 
aracılığınızı rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Batman ve Almak Tankerlerinin İtalya he

sabına buğday mukaveleleri ve Garzan Tankeri
nin Mobil Oil ile yapılan mukavelesi şirket aley
hine maddeleri havidir. Yalnız Batman ve Alm
ak tankerlerinden bu aleyhteki maddeler dol ayı-
siyle şirketin uğradığı zarar bir milyonun üstün
dedir. 

Bu mukavelelerin akdinde Benjamin Balziiay, 
Mordo Levi ve Aldo ismindeki komüsyoncuların 
fol oynadıklarını öğrendim. Bu aleyhteki madde
leri koydurmaları dolayısiyle bu üç komüsyoneıı-
nun hariçte temin ettikleri menfaatten başka şir
ketten bâzı kimselere de menfaat temin ettiklerine 
kaaniim. 

Bu meselenin incelenmesi ve bu komüsyoncu-
ların d işarda aldıkları müstesna, sadece Deniz 
Nakliyattan temin ettikleri komüsy on miktarları 
ııın öğrenilmesi de faydalı olacaktır. 

Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 
için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniim. 

Yüksek Heyete arzına aracılığınızı rica ede
rim. 

Kocaeli 
Rifat Özdeş 

BAŞKAN — Rifat Özdeş arkadaşımızın araş
tırma hususundaki bu takrirleri İçtüzük gereğin
ce iki birleşim sonra gündeme alınması icabet-
inektedir. Bu itibarla ancak bunun müzakeresi 
yani takrir sahibi tarafından izahı, bakan tara^ 
f nidan cevaplandırılması Heyeti Umum iyenin bir 
karara varması 19 Ocak Salı günü mümkün ola
bilecektir. O günkü gündeme alınacaktır, efen
dim. 

5. -~ Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfı 
Gerger'in, Adalet Bakanı Sedat Çumralı (Eski) 
hakkında Meclis soruşturması açılması hakkında; 
ki önergesi ve Anayasa, ve Adalet Komisyonunun 

\ soruşturmana mahal olmadığına dair raporu. 

I BAŞKAN 
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Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in, Adalet Bakanı Sedat Çumralı (eski) hak
kında Meclis Soruşturması açılması hakkındaki 
önergesi ve Anayasa ve Adalet Komisyonunun 

soruşturmaya mahal olmadığına dair raporu 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
23 . 6 . 1964 tarih ve 480 sayılı Kanunim 3 ııoü 

maddesi bu kanunu yürütmeye Adalet Bakanını 
memur etmiştir. 

Kanun 26 . 6 . 1964 tarihinde Resmî Gazete 
ile neşredilmiş ve lâzımiilicra bir mahiyet arz et
miş olduğu halde bu kanun hükmü ancak 
4 . 7 . 1964 tarihinde tatbik olunmuştur. 

Anayasanın 105 nei maddesinin 2 nei fıkrasiy-
le (her bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
emri altındakilerin eylem ve işlerinden ayrıca 
sorumludur) şeklinde bakanların mesuliyetini 
hüküm altına almıştır. Yargı organlarının 
salâhiyet ve alâkası ortadan kalkarak. Anayasanın 
64 neü maddesi mucibince yasama organlarına in- | 
tikal eden mesele tedvin edilen bu kanun ile 
hallojumııuştıır. Bu kanun hükmünün hiçbir ve e- I 
hile ve hiçbir mülâhaza ile tehirini mümkün j 
kılacak, bir halde kanunlarımız muvacehesinde 
düşünülemez. 

Binaenaleyh Adalet Bakanı tatbiki ile mükel
lef olduğu kanun hükmünü zamanında infaz 
etmemek suretiyle hem siyasi hem cezai mesuli
yeti mucip harekette bulunmuştur. Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 126 ncı maddesi 
mucibince mumaileyh Adalet Bakanı Sedat 
Çumralı hakkında Meclis soruşturması açılması
na karar verilmesini saygılarımla arz ve talebe
denim 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

22 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger

ger tarafından verilen ve Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 126 nei maddesi gereğince es
ki Adalet Bakanı Sedat Çumralı hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi 
talebini havi 10 Temmuz 1964 havale tarihli 
önerge üzerine Komisyonumuz 20 - 2 1 Mayıs sa
nıklarından olup 1 Numaralı örfi îdare Mah
kemesince ölüm cezasına çarptırılmış ve hakkın-
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daki ceza 5 . 7 . 1964 tarihinde infaz edilmiş 
olan Emekli Albay Talât Aydemir'e ait infaz 
dosyası ile ilgili evrakı celbederek 22 Aralık 1964 
Salı günü toplanmış ve eski Adalet Bakanı Se
dat Çumralınm şifahi izahatını dinledikten 
ve evrakı inceledikten sonra aşağıdaki kararı ver
miştir. . ' 

önerge sahibi, Talât Aydemir hakkında 
Yargı merciince verilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
ölüm cezasının infaz edilmesine karar verildiği
ne dair Kanunun 26 . 6 . 1964 tarihinde 480 
numara ile Resmî Gazetede yayınladığını ve 
bu Kanunun 3 neü maddesinde Kanunu yürüt
meye Adalet Bakanının memur edildiğini, hal
buki söz konusu kanun hükmünün Talât Ay
demir hakkında ancak 4 . 7 . 1964 tarihinde 
infaz olunduğunu, bu suretle Adalet Bakanının 
tatbiki ile mükellef bulunduğu Kanun hükmünü 
zamanında infaz etmemek suretiyle hem siyasi 
hem Cezai sorumluluğu gerektiren'bir harekette 
bulunduğunu iddia ederek İçtüzüğümüzün 
126 ncı maddesi uyarınca Meclis soruşturması 
açılmasına karar verilmesini istemiştir. 

Anayasanın 90 ncı maddesine göre Meclis 
soruşturması istemini ihtiva eden bu önergenin 
T. B. M. Meclisinin birleşik toplantısında görüşü
lüp karara bağlanması gerekmekte ise de İçtü
züğümüzün halen yürürlükte bulunan 126 ncı 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
tarafından verilen ve Bakanlar hakkında Meclis 
soruşturması istemini kapsıyan önergelerin 
evvelâ Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve
rilmesi ve Başkanlıkça Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna havalesi gerekmekte olup Yüksek 
Başkanlıkça İçtüzüğün bu hükmüne göre işlem 
yapıldığı anlaşıldığından konunun esasına giril
mesi uygun görülmüştür. 

Ölüm cezalarının yerine getirilmeleri hakkın
da T. B. M. Meclisinden çıkan kanunların çift 
Meclis sisteminin lüzumlu kıldığı şeklî mânada 
kanunlar olduğu, aslında bu kanunların 
T. B. M. Meclisince ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesi hakkında verilmiş bir karardan iba
ret bulunduğu Komisyonumuzun Genel Kurul
ca tasvip olunan 16 . 1 . 1963 tarihli mütalâasın
da gerekçesi ile birlikte ifade ve izah olunmuştu. 

353 sayılı Askerî Mahkemeler kuruluş ve 
Yargılama Usulü Kanununun 253 neü madde
sine göre cezanın verine getirilmesinin gerekmi-
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yeeeği iddia olunursa bu konuda cezayı veren 
Askerî Mahkemeden bir karar istenir. Bu baş
vurmalar cezanın yerine getirilmesini geri bırak
tırmaz. Şu kadar ki, Askerî Mahkeme, cezanın 
yerine getirilmesinin geri bırakılmasını emrede
bilir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
402 nei maddesinde de buna benziyen bir hüküm 
vardır. Yine Askerî Yargılama usulünün 254 neü 
maddesinde Askerî Mahkemece infazın geri 
bırakılmaması hakkında verilecek olan karara kar
şı hükümlünün itiraz edebileceği ve bu itiraz 
üzerine Askerî Yargıtayca karar verileceği yazı
lıdır. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı 
1 Numaralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına 
mahkûm edilip Askerî Yargıtayca da kararı tas
dik edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-, 
fmdan 480 sayılı Kanunla hakkındaki cezanın 
infazına karar verilen 2 hükümlüden Fethi Gür
can'ın, cezasının kanunun Resmî Gaztede yayın
landığı 26 . 6 . 1964 gününü takiboden 27 . 6 . 1964 
günü sabahın ilk saatlerinde infaz edildiği anla
şılmıştır. Diğer hükümlü Talât Aydemir'in veki
linin hükmü veren mahkemeye müracatla kalen 
T. B. M. Meclisinde siyasi suçlardan ölüm cezası
nın kaldırılmasına dair bir kanun teklifinin bu
lunduğundan bahisle bu teklifin kanunlaşması ha
linde telâfisi imkânsız bir mağduriyetin meydana 
gelebilmesi ihtimalini ileri sürerek yukarıda açık
lanan maddeler gereğince infazı geri bırakılma
sını istediği ve 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahke
mesince, Askerî Yargılama Usulü Kanununun 
245 ve Türk Ceza Kanununun 12 nei maddesinde 
sayılan ölüm cezasının infazının tehiri sebeple
rinden birinin (hâdisede mevcudolmamasına ve si
yasi suçlardan ölüm cezasının kaldırılmasına mü
tedair teklifin öncelikle müzakeresi hakkında Mil
let Meclisinin 102 nei Birleşiminde verilen bir 
önergenin reddedilmesi muvacehesinde bu teklifin 
kısa zamanda kanunlaşmasının varit bulunma
masına binaen geri bırakılma talebinin usulün 
254/1 nei maddesi gereğince itirazı kabul olmak 
üzere 27 Haziran 1964 günü reddedildiği, ancak 
ölüm cezası gibi telâfisi mümkün olmıyan bir ce
zanın yerine getirilmesinin usulî muameleler ta
mamlanıncaya kadar geriye bırakılmasına aynı 
mahkemece karar verildiği görülmüştür. Bu ka
rar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığınca 
Talât Aydemir hakkında infazın Mahkeme ka-
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rarının kesinleımesine değin geri bırakıldığı ve 
Talât Aydemir'in vekili tarafından bir haf
talık itiraz süresinin son günü olan 4 . 7 . 1964 
günü yapılan itiraz üzerine Askerî Yargıtay 1 nei 
Ceza Dairesince aynı gün itirazın reddedildiği 
ve yine aynı gün 1 Numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince keyfiyetin Ankara C. Savcılığına bil
dirmesi üzerine o gece saat 3 te Ankara Ceza 
evinde hükmün infaz olunduğu gelen kâğıtların 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Hâdisenin yukarıda tafsilen arz edilen cere
yan şekline göre : 

1. İnfazın geri bırakılması hakkında bir ta
lepte bulunmıyan hükümlü Fethi Gürcan'ın ce
zasının kanunun yayınlandığı günün gecesi infaz 
edildiği, 

2. İnfazın geri bırakılması için hükümlü Ta
lât Aydemir'in avukatı tarafından kanunun 3ra-
ymlandığı gün yapılan itiraz üzerine Askerî Mah
kemece bu itirazın reddolunduğu ve aynı mahke
mece usulî muameleler tamamlanıncaya kadar 
infazın geri bırakılmasına karar verildiği, 

3. Bu karara karşı kanunda yazılı itiraz sü
resinin son günü Talât Aydemir'in avukatı tara
fından yapılan itirazın Askerî Yargıtayca aynı 
gün reddolunduğu, 

4. Keyfiyetin Askerî Mahkemece infaz Sav
cılığına bildirmesi üzerine o gece Talât Aydemir 
hakkındaki hükmün de infaz edildiği, 

5. ölüm cezalarının infazına ilişkin kanun
ların şeklî mânada bir kanun olup hakikatte bir 
karar mahiyetinde olduğu ve Ceza Usulü kanun
larının hükümlüye bahşettiği kanuni müracaat 
yollarını ortadan kaldırmadığı gibi usul kanun
larında yazılı ve ölüm cezasının infazına mâni 
olan hallerin (Akıl hastalığı, Gebelik ve mahkû
mun mensubolduğu dinin kutsal günleri gibi) 
mevcudiyeti halinde cezanın infazının geri bıra
kılmasını da öniiyemiyeceği, 

Sonucuna varıldığından olayda Adalet Baka
nına atfı kabil siyasi veya cezai bir sorumluluk 
söz konusu bulunmadığı ve yapılan bütün işlem
lerin kanuna uygun olduğu, bu sebeple Bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına mahal 
olmadığı oy birliğiyle kararlaştırıldı. 
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Kayfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulmak 

üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Ağrı 
S. Türkmen 
Çanakkalo 
N. Altan 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Konya 
M. Obuz 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Eski Adalet Bakam Sayın Çum-
ralı hakkında soruşturma açılması talebini havi 
Sayın Vasfi Gerger'in takriri üzerine Anayasa 
ve Adalet Komisyonu kararını dinlemiş bulu
nuyorsunuz. Talebin reddi mahiyetindedir ve 
ittifakla alınmıştır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu kararını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Baykan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın. 5585 sayılı 

12 .1.19S5 0 : 1 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kâ
nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter fiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 
6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porlarının ikinci oylaması 

BAŞKAN — Biliyorsunuz Millet Meclisince 
reddolunan metin Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ta
rafından da reddedilmişti. Geçen sefer oya kon
muş, fakat nisap hâsıl olmamıştı. Şimdi tekrar oya 
vaz'edilecek ve ad okunmak suretiyle oylana
cak, oylar kürsüde atılacaktır. Oylamaya başlı
yoruz. 

Fikret Gündoğan'dan itibaren oylama yapı
lacaktır. Askerlik Kanunu hakkındaki raporu 
kabul edenler.beyaz, etmiyenler kırınızı oy ata
caklardır. 

(Fikret Gündoğan'dan başlamak suretiyle 
oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

5. — SECİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine asil üye seçimi 

2, —• Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi asıl üye
liğiyle, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi 
yapılacaktır. Birincisi 22 nci tur, ikincisi de 
4 ncü turdur. Bunun akabinde geçen hafta, ge
çen oturumda müzakeresi yapılıp oya konulan 
bir madde vardır. 1111 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındadır. O oya konulacaktır. 
Bu itibarla arkadaşlarımızın bu seçimlerden 
sonra da oy kullanmaları için hazır bulunmala
rını rica ederim. İsimler okunmak suretiyle oy
lanacaktır. Şimdi evvelâ Anayasa Mahkemesi 
asıl üyelik seçimi ile, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri seçimi müsaade ederseniz aynı zamanda 

yapılsın. Geçen sefer de öyle yapılmıştır. Kür
süye iki sepet konacaktır. Birincisi Anayasa 
Mahkemesi üyeliği için, ikincisi de Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeleri içindir. Şimdi zarf kâğıt 
dağıtıyoruz, efendim. Tasnif heyetini çekiyo
ruz. 

Mebrure Aksoley?.. Burada. 
Refet Rendeci?.. Burada. 
Hulusi Söylemezoğlu?.. Yok. 
Sedat Çumralı?.. Yok. 
Ekrem Acuner?.. Yok. 
Emin Açar?.. Yok. 
Mehmet Pırıltı, burada. Tasnif heyeti teşek

kül etmiştir, teşekkür ederim. 
Oy kullanmaya Orhan Süersan'dan başlana

caktır. Efendim, kâğıtları dağıtacağız. Oylama
ya başlıyoruz. 
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(Orhan Süersan'dan başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN' — Oyunu kullannııyan arkadaşı
mız var m i l . Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Şimdi Yüksek Hâkimler Kurulu üye seçimi
nin tasnifi için de bir tasnif heyeti seçeceğiz. 

Orhan Süersau (Burada, sesleri). 
Muhittin Kılıç (Burada, sesleri), 
Hulusi Söylemezoğlu (Yok, sesleri), 

12 . 1 . 1965 O : İ 
Zihni Betil (Yok, sesleri), 
Mehmet Zeki Tulün ay (Yok, sesleri) 
Tekin An burun (Burada, sesleri), 

BAŞKAN — Orhan Süersan, Muhittin Kılıç 
ve Tekin A rıhımın tasnif heyetine seçilmişler
dir. 

Müzakereye devam ediyoruz. Soruların gö
rüşülmesi sonraya bırakıldığı için kanun ye ka
rarlara seçiyoruz : 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muadelet 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/95, 2/96; 
Cumhuriyet Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514) 
(t) 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah

met Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Kanu
nunun 1159 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
.°>041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin. değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun mad
delerini değiştiren kanun teklifi, komisyonumu
zun 10 . 12 . 1964 tarihli toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle her yön
den tetkik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu kanun teklifi ile ilgili temsil
cilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler komisyo
numuzca, kabule şayan görülmiyerek Millet 

Meclisince teklifin reddine mütedair rapor ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 

O. T 

v 

Kati]) 
îçel 

. Okyayuz 

Ankara 
Ağı m a si ı 

İstanbul 
«]. özden 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 
Kayseri 

H. Dikeçligil 

(1) 514 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
da dır. 

Konya. 
M. Di'nekli 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. Bir da
kika müsaade ederseniz komisyonu yerine çağı
rayım. Komisyon lütfen yerini alsın. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, tairbikatta büyiifk haksızlık
lar doğurduğuna kaani olduğumuz bir kanun 
maddesinin bir, iıki fıkrasının tashihi içıvi bir ka
nun teklifinde bulunduk. 

Bu talebemiz, şu raporun tetkikinden anlaşı
lacağı veçhile hiçbir esasa istinadeitımfeden maale
sef reddedilmiştir. Evvelâ; usul hakkında hâizi 
hususları ifade etmek istiyoraım. Arkadaşlar ra
porlarımız Senatonun ağırbaşlılığı ile kaibiili te
lif bir şekilde çıkmamaktadır. Bir yazı. Ben ne 
teklif etmişim belli değil. Niçin reddedilmiş .bel
li değil. Ne diyor, dört tane rapor var. Bunu Ko
misyonda çalışan arkadaşlarımın nazarı dikkati
ne arz ederim, tutuyor, «Teklif sahibinin teklifi 

132 



C. Senatosu B : 24 
kabule şayan görülmediğinden reddine..» Ne tek
lif etmişiz, vok. Niçin reddedilmiş, yok. Bunu, 
rica ediyorum, çift meclisten çok şeyler bekliyo
ruz. Bu Meclisin ağırbaşlılığı ile 'kabili telif ola
cak şekilde raporlar yazılmalıdır. 

Şimdi gelelim teklifimize: Muhterem arkadaş
larım, yüksek malûmlarınız olduğu üzere buıgün 
Devlet Personeli içinde maaşlı memurlar var, üc
retli memurlar var. Bunüar arasında pekçok 
farklar var. Bu farklardan dolayı pekçok şikâ
yetler var. Bendeniz Devlete yük olmıyacak, fa
kat tashih edildiği zaman bu şikâyetlerin bir kıs
mını bertaraf edebilecek üç mevzu hakkında de
ğiştirme teklif ettim. Tekliflerimden birisi şu 
idi; bugün bir memur, bir yerden başka bir ye
re tâyin edildiği zaman 15 gün içinde bulundu
ğu yerden ayrılıp diğer yere gidip vazifeye baş
lama hakkını haizdir. Bu zaman içinde kendisi 
almakta, olduğu maaşı alır ve kesilmez. Ücretli 
memurlarda da şöyle; bir memur bir yerden di
ğer bir yöre tâyin edildi mi, vazife mahallinden 
ayrıldığı gün maaşı kesilmektedir. Kaç gün son
ra işe başlamış? Yedi gün sonra. Buna göre, ye
di günlük kıstelyevm yapılmaktadır, ondan maaşı 
verilmektedir. 

Muhterem .arkadaşlar, ücretli memurlar umu
miyetle hakikaten yardıma muilıtacolan arkadaş
larımızdır. Bir Devlet memuru bir yerden bir 
yere tâyin edildiği zaman, 15 günlük bir hakkı 
kullanmak durumundadır ve ücretini almaktadır. 
Halibuki ücretli memurdan vazifeden ayrıldığı 
gün maaşı kesilir, vazifeye başladığı gün maaşa 
tekrar müstahak olur. Bu ise büyük bir adalet
sizliktir. Ve bu durumun düzeltilmesi, Devlete 
büyük bir külfet de talhmil edecek değildir. Çün
kü ücretli memurların büyük bir kısmı, aşağı -
yukarı % 95 bulunduğu yerden temin edilen ma
hallî m-emurlatrdır. Onun için birinci teklifimiz
de, bir" ücretli memurun bir yerden, bir yere 
nakledildiği zaman maaşının hiç. olmazsa onJbeş 
gün kesilmemesi idi. Maaşllı memurlarda olduğu 
gibi bir yerden bir yere giderken 15 gün maaş
ları devam etsin. Taleplerimizden birisi bu. 

•A. 

İkincisi: Şimdi muhterem arkadaşlarını, üc
retli memurların, tabiî pek çok bakanlıklar teşki
lât kanunları ile bu işi halletmiş, fakat aslolan 
ücretli memurların yılda ancak 15 gün izin ala
bilmeleridir ve bu 15 gim içine, gidip gelme müd
deti de dâlhildir. Şu vaziyete göre Doğııbayazit'te 
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anası babası olan ücretli memurun, buradan çı
kıp anasını babasını görmesi mümkün değildir. 
15 gün içinde gidip gelmesine imkân yoktur. Ya
ni yolda, geçen müddetler de 15 güne dâhildir, 
15 günün dışına çıkamaz. Böyle bir lütuf bir atı
fet değildir. Yıllık dinlenmeyi temin edecek bir 
hal olduğu tıp tarafından kabul edilmektedir. 
Hattâ medeni memleketlerde bu tatil müddeti
nin eğlenme ile geçmesini temin edecek tedbir
lerin alınmasına uğraşıl maktadır. İşçiler bir ay
lık izinden istifade etmektedirler. Böyle bir za
manda ücretli memurlar ancak 15 gün izin ala
bilirler hükmünde adalet olmadığı kanaatinde
yim. Bu kabîl diğer memurlar gibi yılda bir ay 
izin alabilmesi hakkının kabul edilmesini öngö
ren bir teklif yaptım, ikincisi bu. 

Üçüncüsü muhterem arkadaşlarım, ücretli 
Devlet memurları kaç yıl hizmet ederse etsin 
hasta olduğu zaman ancak iki ay hastalık izni 
alabilmektedir. 

Ancak iki ay. hastalık izni alabilir. İki ayı 
bir gün geçerse, isterse 24 senelik memur 
olsun derhal işinden çıkarılır. Bugün için has
talık bir şahsın elinde olan, önlenmesi mümkün 
olan, kendi arzusuna tabi bir husus değildir. 
Diğer Devlet memurluklarına kanunlarımız 
hastalık izni vermektedirler. Ücretli memurla
ra, bu durum karşısında vicdan sahibi âmirler, 
işe başlamış gibi gösterip idare etmek v. s. gibi 
birtakım hileli yollara gitmek suretiyle resmen 
hileye başvuruyorlar. Bunun gibi kötü 've sa
kîm bir yola vicdan borcu olarak mecburen sa
pıyorlar. Adeta bu, zaruri bir hale gelmekte
dir. Onun için bizim 3 ncü teklifimiz, bir üc
retli memur hastalanırsa diğer Devlet memur
ları gibi Memurin Kanununun gösterdiği hak
lardan istifade etsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu teklifle
rimizin hepsini Personel Kanunu kabul etmek
tedir. Derler ki, Personel Kanunu bu haksız
lığı izale edeceğini1 (/öve bn teklifler reddedil
sin. Şimdi, bir kanunun ne zaman çıkacağı bel
li olmaz. Meclise sevk edilmiş bu kadar ka
nun var, ne zaman çıkacağı belli değildir. Bu
gün eğer Yüksek Heyetiniz, bunun haksızlık ol
duğuna kaani iseniz, çünkü, mütahassıs eleman
lar bunun haksızlık olduğunu kabul etmişlerdir. 
Onun için elimize şu haksız hal gelmiştir. Biz 
bunu derhal tashih edip, Devlete ve Maliyeye 
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külfet olmadan tashihi mümkün olan bu hata
ların tashih edilmesini teklif ediyorum. Bu se
beple taleplerimizin reddine mütedair komisyon 
kararının reddedilmesini istirham ederim. Hür 
retl erimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, 16 Ocak 
1H62 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığın?. 
tevdi ettiğimiz kanun teklifi geçirilen komisyon
larda reddedilmek suretiyle ancak iki yıl sonra 
huzurlarınıza getirilebilmiştir. 

Teklifimiz 1108 sayılı Maaş Kanununda 
mevcut aksaklıkların giderilmesi, adaletsizliğin 
telâfisi için kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine matuftur. Teklif sahiplerinden bir' 
olarak bu husustaki görüşlerimi Yüksek Sena
toya arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün asil milleti 
m izin, mümtaz birer temsilcileri olarak burada 
bulunan siz sayın senatörlerden bir çoğunuz 
Devletin çeşitli müeaseselerinde ve kademelerin 
de vazife görmüş, maiyetinizde birçok şahıslar
ca] ıştırmış kimselersiniz. Bugün reddedilme] 
suretiyle huzurlarınıza kadar getirilen kanunun 
bir zamanlar tatbikatçısı olarak çektiğiniz vic
dan azabını düşünürseniz, komisyonların ret 
kararma rey vermiyeceğinize inancım vardır. 

Muhterem arkadaşlar; bir müessesenin ayır 
odasında, karşılıklı masalarda çalışan memur 
larda biri 788 sayılı Memurin Kanununun 78 ne' 
maddesine göre; 

1. Senede bir ay izin kullanma hakkına sa
hiptir. O kadar ki, gidiş ve dönüşler de hariç. 

2. Hizmet müddetlerine göre iki seneye ka 
dar izin alma hakkı tanınır. Ve bu müddeJ 

zarfında kesintisiz olarak maaşını alır. 
3. Çocuk zammı, ölüm ve doğum yardıınlar 

alır. 
4. Her türlü tedavisi meccanen yapılır ve 

yaptırılır. 
5. Başka bir yere nakli yapıldığı zaman ka

mı nen 15 günlük izinli sayılır. 
öte yandan, diğer bir masada oturan ve aynı 

vazifeyi gören memur, 1108 sayılı Kanunun 
13 neü maddesine istinaden çalıştırılır. Ve bir
çok haksızlıkları, adaletsizlikleri bünyesinde top-
lıyan 13 neü madde her nedense değiştirilmez ve 
değiştirilmesi de istenmez. Bu maddeye göre 
vazifeli memurlar. 
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1. Yolda geçen zamanlar da dâhil olmak 

üzere yılda ancak 15 gün izin kullanma hakkı 
vardır. 

2. Hastalıkları anında yalnız iki ay mezun 
addedilebilir. Eğer tanrı yardımcı olmaz, mad
di durumu da tedavisinin yapılmasına imkân 
vermezse, iki ayın hitamında ücreti kesilir ve 
vazifesine de son verilir. 

3. Çoeuk zammı, ölüm ve doğum yardım
ları yoktur. Tedavileri yapılmaz ve masrafları 
da ödenmez. Memur oldukları halde müessese 
müdürlerinin yazılariyle değil, mahalle muhtar
larından aldıkları fakrûlıal mazbatalariyle an
cak hastanelere meccanen yatırılabilir. 

4. Maaşlı memurların bir yere tâyinleri 
anında kendilerine tanınan 15 günlük izin müd
deti diğerleri için tanınmadığı gibi, ücretli bir 
memur başka bir yere nakli ânında yolda geçen 
zaman için de ücretinden kısıntı yapılır. Ve har-
harcırah da verilmez. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan hukuk 
devletiyiz, deriz, öte yandan îıısaıı Hakları Be-
vannamesinin altına imza atarız. Fakat yıllar 
vılı devam edip gelen adaletsizliğin giderilmesi, 
hak ve adaletin tecelli etmesi için çalışanların 
karşsına çıkmaktan da zevk duyarız. 

Demokrasiye geçtiğimizi iddia ettiğimiz bir 
levirde artık antidemokratik tanımları, günün 
ihtiyaçlarına uydurmak ve bunlarda gereken 
leğişikliklerin yapılmasının şart olduğuna ina
nanlardan biriyim. Hak, hukuk, adalet prensip
leriyle bağdaşmıyan kanunlarımızın değiştiril
mesi için getirilen tekliflerin karşısına çıkmama
lıyız. 

Bu gibi teklif ve tasarılarda her bakımdan 
vardı m eı olmalıyız. Ne gariptir ki, bu ve buna 
benzer tekliflerimizin karşısına çıkan müessese
lerin temsilcileri, kendi müesseselerinle çalıştır-
lıkları ücretli memurlar için mevcut kanunla
rımızın boşluklarından faydalanmakta asla geri 
kalmamışlardır, ölüm, doğum ve tedavi yardı
mı, çocuk zammı ve yılda bir aylık izinden iste
nildiği şr'kildle iicrotli mıcımurkrını faydalandır
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; esasen bugünkü mev
zuatımıza göre maaşlı ve ücretli memurların tâ
yin ve terfiîerindc aynı hüküm vo esaslara tabi 
olduğu kabul edildiğine göre, ücretli memurla
rın terfileri için kanunen kaimi edilen zaman bu-
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güne kadar uygulanmadığı gibi, ne zamana ka
dar da uygulanacağı belli değildir. Evet bun
lar için de emeklilik hakkı tanınmış olduğuna 
göre 788 sayılı Kanunun senelik ve hastalık izin
lerine ait hükümlerinin ve 1108 sayılı Kanunun 
tâyin ve nakillerindeki 15 günlük mehile müte
dair 2 nci maddesi hükmünün, 3656 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi şümulü haricinde bulu
nan aynı kanunun 6 nci maddesi hükmüne tev
fikan ücretli istihdam edilen bilumum ücretli 
îttıâmur \1a hizmatlHore teşmili nıuhaikikajk ki, hak, 
hukuk ve adalet kaidelerine uygun gelecektir. 
Esasen 3659 sayılı Kanunun 10 neu maddesine 
tabi ücretlilerin bir ay izin kullanma hakkı ol
duğu gibi. tedavi ücretleri aynı müessese tara
fından ödenmekte, hattâ ailelerinin de tedavi 
ücretlerini dahi almaktadırlar, ö te yandan bir 
kısım ücretli memurların mazeret izinlerinden 
dâhi; hluâf tutuînıaîart için ilgililere Maliye Ba
kanlığı tarafından emir verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün 1108 sayılı Ka
nunun İS ncü maddesinin şümulü içiiide bulu
nan ve kanunun maddesinin aksak taraflarının 
Çîkaflİtnast içiti yaptığımız teklifin içinde bu
lunanlardan ikiyüz ile üçyüz lira arasında ücret 
alanların sayısı % 90 a yakındır. Bâzı kimselerin 
bir günlük yevmiyelerinin karşılığı olan meb
lâğın aylık ücret olarak ödenmesi bugünkü ha
yat şartları karşısında bu ufak meblâğ ile nasıl 
geçimlerini sağlıyabileceklerini sizlerin asil ve 
temiz vicdanlarına ve takdirlerinize bırakmak
la iktifa edeceğim. Durum böyle olunca, bu 
kadar" m para ile bin bir türlü güçlükler içeri
sinde ailelerinin geçimlerini temine çalışanların 
bâzı haklardan mahrum edilmesi ve bir zümreye 
tanınan hakkın, diğer bir zümreye verilmemesi 
bilmem ki. hangi vicdan Ölçüsüne sığar. 

Muhterem arkadaşlar; hatırlayacağınız üzere 
kadrosuzluk dolayısiyle yıllar yılı terfi edemiyen 
ve terfi ettirilmiyen memurların zayi olan bu 
haklarının giderilmesi hususunda Yüksek Mec
lise verdiğimiz kanun teklifi, bugün huzurları
nızda bulunan kanun teklifi, gibi, bütün komis
yonlarda reddedilmek suretiyle huzurlarınıza 
gelmiştir. O gün de teklifimiz bir daha gözden 
geçirilmesine imkânlarının sağlanması için mü
zakere edilmeden komisyona iade edilmiş, ko
misyonda bir ve iki defa görüşme sonunda Mec
lisin komisyonlarından başlıyarak huzurlarınıza 
kadar getirilen teklif, müspet olarak çıkmış ve 
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Millet Meclisi de Yüksek Senatonun değişiklik 
görüşüne uymuştu. Huzurunuzda göruşülines* 
yapılan kanun teklifimizi bir kere daha Bütçe 
ve Plân Komisyonu tarafından gözden geçiril
mek üzere, teklifimizin komfsyo-aa iade edilme
sini arz ve teklif ediyorum. 

Bunun için hazırladığım bir takriri de Baş
kanlığa takdim ediyorum. 

Bu mağdur zümrenin mağduriyetinin gide
rilmesi ve vicdanen müsterih olabilmeniz için bir' 
kere daha teklifimizin teklif sahipleri huzurla--
rında görüşülmesine imkân verilmesi hususunda 
reylerinizi takririmin lehinde kullanmanızı rica 
eder, hep/nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ O. ZEÎKİ OÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkam, muhteremi üye arkadaşlarım. Ha
lem müzakere edilmekte olan komisyon rapo
ruma esas olanı kamun tasarısı iki mdksadı kap-
satmaıktadır. Birincisi; hizmetlilerin, yani üc
retli .m^ımurkırım, memurlar gibi işe başlaıma 
anında 15 günlük sürenin kabul ©dilmesi, di
ğeri de yine izin konusunda memurlarla ücret
liler ârfasımdaki farkım orta>dam kaldınıJım&sı-
dır. Kamum i&mm&mı teklif edem muhteremi 
.arkaıdaşkınmızım izahları veçhile, mamurlarla 
ücretliler arasımda bariz farklar vardır. Bu 
fark ıher iki statüden, yani hizmetlilerle memur
ların tabi bulundukları statüden ileri gelmek
tedir, Aılkıadaşlammızım izıah tarzları bir nevi 
hizmetlilerin mağduriyeti ve aynı hizmeti ifa 
edem iki şaftısın, iki ayrı statüye tabi olam şa
hıslarım, birisine tanımam haklardan diğerinin 
malhruiim edilmesi şeklimde mesele vaz'edilmiş 
ve öyle gösterilımiştir. Haibuiki her iki statü
nün doğurduğu ayrı ayrı farklar mevcuttur. 
Meselâ memur tâyini için Memurin Kanunu
nun 4 ncü maddesinde yazılı vasıfları haiz ol-
mıak iktiza etmektedir. Halbuki hizmetliler 
için böyle bir şart yoktur. Somra, memur tâ
yini içim yine kamumda imtihan zarureti var
dır. Halbuki ücretliler için bu yoktur. 

«Sonra muhterem arkadaşlar, hizmetliler bu
lundukları kadranum yani müktesep halkları
nın üç misli yuıkarısmda ücret alabilirler. Hal
buki memurlar için bu mıümiküm değildir. 

(Sonra, bariz bir hususiyet de analarında 
nnaycuttur, .Memurlar terfi ettikleri ayım er-
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t esi ayı takibedeu aydan itibarıen zamma müs-
fakak olurlar Ha lbuk i ücretl i ler, terfi ett ik
le i'i aydan i t ibaren zammıedilem ücrete müsta
hak olurlar. Görülüyor ki, her iki statüde; 
birtakım, haklar ve vazifeler, belki de ayrı ayrı' 
şekilde tanzim, edilmiştir. Kirişinin mağduri
yeti, diğerinin nenfa.ati j>'ibi ayr ı bir farklılık 
yoktur . Bâzı hizmetler kendi bünyesinin ve 
karekter inin tabiî icabı olarak ücrett i memur
larını. ist ihdamını zaruri kılmıştır. Bâzdan, da 
devamlılık arz ettiği, bir kadro ile devamlı me
mur istihdamıma lüzum duyulmuştur . Bu iti
barla, her iki s ta tü için ayrı ayrı lıukulki mes
net ler vaz'ediinıiştir. 

Yalnız bıi' ayrılık büyün Mecliste bulunan 
Personel Kanuniyle tamamen or tadan kaldı-
riil'inKş. Memur konusunda tek s ta tü ve tek re
j im o-otiri im iştir. Şimdi üc rett i memur la r ın 
muayyen; sakalarda, izin. 'konusunda nıevcudo-
lam, nakş ı ztıkları mu izalesi için bu tasarı; kıalbul. 
edildiği t akd i rde diğer memurlara da bâzı hak
larım, me.setâ üç üst derece maaş alına hakkının. 
tıanuınuısı lâzımı. Yani, bunun aııkıa.sııulaıı bas-
'ka, kanun tek lifte rinin or taya çıkmnsı lâzım, 
bu kauu.it; kabul edildiği t akd i rde ikisi arasın
da, demgvyi sağlamuak bakımımdan zuhur edecek
tir. Bu itibaı'lıa komisyon raporumun kabulü 
yo lunda oy kul lan mamızı istirkamı ediyorum. 
T [iir nıetleriml e. 

BAŞKAN — Mayın Hümüşoğlu, bir dakika, 
soru soracaklar . 

.Buyurun Tuna. 

A. N U S P E T TUNA (Kastamonu) — Efen
dini: bu izah. ett ikleri s tatü yani i)uıa,şlt me
ni nrtaria, ücretl i ler araısmdaki fa ilk kat ihazı r 
Devlet teşlk i [âtında, kaç müessesede katı niştir? 
•Bâzı. bakanlıkla i' uımum ımidüriükler hususi 
kanunla Ha bu aradaki farkı y.itlenııişler midir, 
»•iılernvenı.işiier midir? Bu hususta fikirleri var 
mı? 

BÜTUB VB PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZKKÎ OÜMÜŞOOBU i Devamla) • - Bu 
hususu nıüsaıade ederseniz üıyili vekâlet cevap-
bindirsin. Bizim böyle bir fikrimiz yoktur , ko
misyon olarak 

BAŞJvAX - Say m Bakan . zat valinizden su
al soruyorlar . Lütfen teşrif, eder misiniz? 

M A L İ Y E B A K A N I FEİİİD M E L E N (Van) 
—• Muhterem Başkan, yalnız soruyu oradan 
duyamadım. Aealba arkadaşımız t ek ra r i aHar 
mı? 

BAŞKAN -~ Sayın Tuna. 
A. NUSUET TUNA (Kas tamonu) — Şimdi 

efendini, sözcü arkadaşımız ücretl i memur
um:1 s ta tüsüyle maaşlı me Hırların. statüsü, ara
sında fa rk o lduğunu ve bu ayrı l ığın memur la r 
arasında devam etmesinin tabiî o lduğunu ifade 
ettiler. iBıenlın sualim şu; ıbalihazıi'daki Devlet teş-
kilâtı içerisinde bütün maaşlı memur la r la ücretli 
memurlar arasındaki şu fa ik devanı ediyor tını! 
Yoksa, Maliye Bakanl ığ ı gibi müesseselerde bu 
farklılık var mı? Bugün iki müessese arasın
daki, yani ücretli memur, maaşlı memur ara
sındaki şu savdan farklar kaç müessesede kal
mıştır? Bu hususta bir cevap istiyorum. 

MALÎYB BAKANI UKRİD MKL'KN (De
vamla) —- Muhterem arkadaş lar ım, maale
sef l)ii|>'ün memur s ta tüsünde bulunması lâ-
zıııı.u;eldiği kaide, çeşitli kanunlarla., yahut çe
şitli t edibi iterle ihdas edilmiş olan ve tıpkı 
'bir memur <a\h\ vazife gö rmek te olan ücret
liler mevcut. Bunlar kir zaman dailıa da çok
tu . Bilâhara. 3fV5(.î sayılı Kanunda yapılan 
tadillerle daha ziyade odacı, kolcu, bekçi ve 
saire gibi kizmıetiilere inhisar et t ir i lmeye ça
lışıldı. Ama ona rağmen yine ücretli kadro
lar mevcut tur ve Persioııel Kanunu ile biz 
bunu tamamen kald ı rmak ist iyoruz. Devlet 
hizmetinde devamlı -olarak çalışan 'herkes ibir 
esas dâhil inde memur olarak vazife görecek
tir. Aynı h u k u k t a n faydalanacakt ı r . Onun 
dışında, muvakkat mailiiyet arz eden kimse
ler de işçi muamelesi görecek, yani toplu söz
leşmelerle veya ayrı sözleşmelerle veyahut 
muvakkaten yevmiyeli istikdam edilecektir. 
Demin de dediğim »'iki 'bir fark mevcut
tur. Bu fark tamamen Personel Kanunu ile 
izale edilecekti ' ' . 

B A Ş K A N •- Sayın Tuna. 

.A. N U S H E T TUNA (Kastamonu) — .Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanına 
teşekkür ederim. Hakikaten sözcü arkadaşı
mın ifade ettiği farklılıklar olarak doğuşla 
mevcuttur. Fakat bugtin şu farklı muamele 

, Orman Umum Müdürlüğü, ve saire .<_>ibi birkaç 
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müessesede kalmıştır. Diğer müesseselerin lıep.si I 
izin işini halletmiştir. Aylık izin vermekte
dir. Ve müddete dâhildir. Diğer müessesele
rin hepsi yani büyük bir ekseriyeti hastalığı 
iki ayla mahdut kılmamaktadır. Bu zamanı me
muriyet müddetinin zamanına göre ayarlamıştır. 
Yine bu infikâk ve muhassalada, ayrıldığı za
man, ayrılış müddetini şu 15 »ünü kabul et
mektedir. Bu, çok cüzi bir grup maalesef 
şu haklardan istifade edemez duruma gelmiş
tir. Sayın Bakanımız Personel Kanunu ile 
birlikte ücretli ve maaşlı memurlar arasındaki 
l)iı farkın kaldırılacağını, binaenaleyh bunların 
aynı statüye tabi tutulacağını bildirmekte ve 
dolayısiyle bizim teklifimizin esbabı m ucu
besini kabul etmektedir. Bizim istirhamımız 
şudur : Haksızlık meydandadır, ortadadır. İlli
mize bir tashih imkânı gelmiştir. Şu rapo
run reddi suretiyle bu haksızlığın izalesi müm
kündür. Onun için reddini istirham 'ederim. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FKilli) M ELEN (Yan) 
— Ben, izahatımın yanlış anlaşıldığını zan
nederek huzurunuza geldim, yahut da ben 
izah edemedim; sayın arkadaşımız bana şu 
suali sormuşlardı. 

ücretlilerle memurluk farkı kalkmış mı, 
yani bâzı dairelerde ücretliler memurlarla 
aynı seviyeye getirilmiş mi, diye sordular. Ben 
böyle bir şey bilmiyorum. Her dairede ücretli 
memur var ve bunlar, 3656 sayılı Kanun ve 
onu tadil eden kanunların ücretlilere ait hü
kümlerine tabidir. İşe başlama, izin, hasta
lık ve saire de, bunlara ait hükümler.' tabidir. 
Diğerleri, memurlar, 3656 sayılı Kanunun diğer 
hükümlerine tabidir. Belki bâzı müesseseler, 
Orman lTmum Müdürlüğü gibi, hususi hü
kümlere teşmil etmiş olabilirler. Bu anda 
bilmiyorum, ama umumi olarak bu farklı mua
mele devam etmektedir ve bunu biz Perso
nel Kanuniyle kaldırmak istiyoruz. Benim arz 
etmek istediğim şu idi; bil' zaman ücretli kad
rolar sayısı daha çoktu. Yani devamlı memu
riyetler bir nevi ücretli kadrolar halinde ih
das edilmişti. 3656 sayılı Kanunda . ve diğer 
kanunlarda zaman zaman yapılan tadilâtla 
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bu mahiyette olanlar yani vazifesi muvakkat, 
geçici olnııyanlar odacı, bekçi veya teknisyen. 
gibi kimseler hariç mütebakisi, memur kadro
larına alınmak suretiyle ücretli kadroların 
sayısı, miktarı azaltılmıştı. Yoksa halen hemen 
her bakanlıkta ücretli vardır, bunlar da ücretli
lerin tabi olduğu hükümlere tabidir. Biinu 
tavzih ediyorum. 

BAŞKAN" — Başka söz ist iyen yoktur. Ar 
kadaşımızm kanun teklifi Millet Meclisi ve 
Senato Komisyonunca reddedilmiş bulunmak
tadır. Demin Senato raporunu okuttum. Ra
poru oyunuza sunacağım. Rapor kabul edilirse 
teklif reddedilmiş olacaktır. Kabul edilmediği 
takdirde tekrar komisyona gideceği tabiîdir. 
(Cumhuriyet Senatosu raporunu, yani kanun 
teklifinin reddini kabul edenler... Kabul el ini
ydiler... Rapor kabul edilmemiştir. 

Yeniden gözden geçirilmesi için encümene 
gidecektir. Küçümen ısrar ederse yeniden oy
lamanıza konur. Müzakerenin ışığı altında hi»' 
karara, varırsa o da oyunuza sunulacaktır. 

Şimdi seçim ve oylama sonucunu arz edi
yorum. İ l l i sayılı Askerlik Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
oyuna 96 üye iştirak etmiştir. Bütçe Komis
yonu raporunu kabul edenler. 43, reddedenler 
40, çekinser bir, boş iki. Bu suretle Bütçe Ko
misyonu raporu kabul edilmemiştir. Kanun 
teklifleri iki tane kanun teklifi vardır, birisi 
Sayın Ömer Krgün, diğeri Mehmet Ali De
mir ve Hilmi Oaıat tarafından verilmiştir ki, 
İktisadi ve Malî Komisyonun, hazırladığı met
nin aynıdır. Bunun haricinde de kanun tek-. 
lifleri vardır. Bunların hepsi bu müzakere
lerin ışığı altınla bir kere daha tetkik edil
mesi için komisyona verilmesi zaruri görül
müştür. Yalnız ,'bıı kanunun 'müddeti bu ayın 
22 siue kadardıı*. Şu halde en geç Perşembeye 
kadar bunun hazırlanıp Meclisçe müzakeresi 
icabetmektedir. 

Anayasa. Mahkemesi asıl üyeliği için yapı
lan. seçimin netieesî'ni. okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesine ası! üyelik için ya
pılan seçime (103) üye iştirak etmiş ve neti-
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eede ilişik listede adları yazılı zevat karşıla
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Sayılnııyan oy. (altı) altı. 
Üyo Üye 

M. Aksoley Refet Rendeci 
üyo 

Mehmet Pırıltı 

Fevzi Muhip Alperen 
Reşat Bayramoğlu 
İ. Şefik Çapanoğlu 
Kevnî Nedimoğlu 
Senai Olgaç 
M. Kemal Tan 
Attilâ Yurdakul 

7 
1 
1 

51 
35 
1 
1 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmamıştır, tek
rar .seçimin yapılması icabetmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açık 
bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se-
çemi neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu kontenjanında açık 
bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üye
liği için yapılan seçime (101) üye katılmış ve 
neticede «ilişik listede adları yazılı zevat hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üyo Üye 

Konya İstanbul 
Muhittin Kılıç Tekin Arıburun 

üyo 
Manisa 

Orhan Süersan 

Mesut Alpbaz 
Mehmet Atagün 
İbrahim Halil Aytuğ 
Rıza Başar 
iSalih Ahmet Cebi 
Lû'tfi Erdemir 
Ertuğrul Erverdi 
Ruşen Genç 
Behçet Hüdayioğlu 
Mehmet Kaya 
Sebati Yalçın 
îptal 

17 
11 
1 
1 

23 
41 

3 
38 
3 

35 
9 
4 

BAŞKAN — Yine nisap yoktur, seçimin 
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tekrar edilmesi icabetmektedir. Bu hususta 
Saym Rekata arkadaşımızın :bir takriri var
dır, onu okuttuktan sonra izahını yapacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçime katılan ve §u anda salonda mevcu-

dolan üye sayısı, seçimlerin Tüzüğe uygun 
olarak neticelenmesine imkân hâsıl olamıya-
cağım göstermektedir. 

Bu itibarla, seçimlerin (başka bir (birleşi
me bırakılmaısmı ve bu konunun daha çok sü
rüncemede kalmaması için, gruplararası an
laşmanın artık bir sonuca 'bağlanmasının 
önemle hatırlatıl masını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyurun. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, takrir belki teknik ba
kımdan, iltifata şayandır. Ama bendeniz Sena
toya intihabedildiğim zaman, ilk geldiğim top
lantıda Yüksek Hâkimler Kurulu için namzet
ler seçiliyordu. Anayasa 'Mahkemesi üyeliği için 
seçimler yapılıyorhu. Hâlâ da öyle. Belki Sena
todan ayrılıp kldeceğiz hâlâ bu seçimler böyle 
.levanı edip gidecek. Çok muhterem arkadaşla
rını, Anayasa Mahkemesinin ehemmiyeti ve ifa
de ettiği mâna üzerine söz söylemeyi zait adde
diyorum. Anayasa Mahkemesi rejimin teminatı 
olan bir mahkeme. Buraya seçilecek olan azala
rın bu kadar uzatılması biraz tuhaf kaçıyor. 

Senatoya verilmiş olan bir vazifenin mut
laka yerine getirilmesi lâzımdır. Başka memle
ketlerde Anayasa Mahkemesi Başkanlarının 
heykelleri sokaklara dikilirken, biz kendi Se
natomuzda Anayasa Mahkemesi azasını dahi 
seçemiyoruz. Muhterem arkadaşlarım, bu Sena
tonun Anayasa Mahkemesine verdiği eheımmi-
ycti göstermesi bakımından da çok mühimdir. 
Bu bakımdan mutlaka seçimlerin yapılması lâ
zım gelir. Seçimlerin geriye bırakılması hakkın
da verilen önergeler belki de 20 - 30 u bulmuş
tur. Her toplantıda bir önerge veriliyor, elle
rimizi kaldırıyoruz ve adeta kurtulmuşeasma 
seviniyoruz ve seçimi bir başka birleşime bıra
kıyoruz. Bunun sonu yoktur. Bunu burada mut
laka halletmemiz ve seçim hakkında bir karar 
vermemiz lâzımdır. Onun için bu verilen öner
genin aleyhindeyim ve gayri ciddî buluyorum, 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın Ulusoy. Usul 

hakkında tabiî değil mi efendim ? 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Evet efen

dim. Sâym Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
A n l a s a Mahkemesine ve Yüksek Hâkimler 
Kuralıma 'seçeceğimiz üyeleri bugüne kadar se-
fçılmeyişi bende büyük bir üzüntü yaratmıştır. 
Bunun da sebebi iki büyük partinin birbiri ile 
'anlaşamamasıdır. Bundan evvel birçok öner
gelerde bu partilerin birbirleriyle anlaşmaları
na imkân bıraktığımız halde, hâlâ bugüne ka
dar anlaşamayıp bunu sürüncemede bırakmala
rını ben şahsan üzüntü ile karşılıyorum. Eğer 
seçemiyeceksek, 45 sayılı Kanunu tadil edelim, 
Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Senatosu
nun seçeceği üyeleri başkaları seçsin. 

Efkârı umumiye de bundan dolayı üzüntü 
duymaktadır. 

Ben de Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın 
vermiş olduğu önergeyi kabul ederim ama, mü
temadiyen geri itilmesine gönlüm razı olmu
yor. Teklifin reddini istirham ediyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Tek-
Üf-Mi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz. 
Bir hususu arz edeyim: 

Sayın Bekata, birinci fıkrada diyor ki, «Bu 
mevcutla bir neticeye varılamaz.» Çoğunluk 
vardır. Her iki oylama da bunu göstermiştir. 
Zaten çoğunluk olmadığını Divan anladığı da
kikada oturuma son verir. Binaenaleyh, 1 nci 
fıkradaki mütalâalarına Başkanlığın iştirak et
mesine imkân yoktur. Bunun haricinde buyuru
nuz efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, gerek Anayasa Mahkemesi, 
gerekse Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seç
mek için Senatomuza ayrılmış bulunan hakkı 
'çok uzun zamandır kullanamadığımız bir vakıa
dır. Bunu, böyle temadi edip götürmekte, mev
zuun ciddiyeti ve bu işlerle ilgili dairelerin şu 
'anda memlekette taşıdığı önemle mütenasip de
ğildir. Benim takririm bu mevzuu geciktiren 
değil, bu iki konuya şu bakımdan dokunan tak
rirdir. 

Sayın Başkanın birinci fıkra dolayısiyîe 
izah ettiği nokta doğru. Fakat bunun espirisi 
şuradadır: Mevcut bulunan arkadaşlarımızın 
hepsi, veya seçimin gerçekleşebilmesi için 93-94 I 
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üyenin bir adaya oy vermesi kabili tahakkuk 
değildir. O halde buradan akşamlara sabahla
ra kadar yüz defa tur yapılsa dahi daha önce 
bir anlaşma yapılmadığı takdirde, Senatodaki 
mevcut nisabı doldurmuş olması dâhilinde da
hi bir aday üzerinde toplanmak mümkün olmı-
yacaktır. Bunu ifade ediyorum. 

ikinci fıkrasında ise; biraz evvel arz ettiğim 
nezaketi, dolayısiyîe işi bu konuda ilgili parti
lerin artık yan yana gelerek mevzuu sürünce
mede bırakmanın Senatoya hiçbir fayda getir
mediğini, buna mukabil müesseselere zarar ge
tirdiğini düşünerek bir ciddî neticeye varılma
sını tavsiye ediyorum, rica ediyorum. 

Şu halde neticeye bağlamak lâzımgelrse sö
zümü; nisap vardır ama bu nisabın bir netice 
istihsal etmesi mümkün değildir, diyorum. 

îkinci kısımda, bu mevzuun ciddiyetine, Se
natonun bu hareketi bu kadar uzatması uygun 
değildir. Bunu uygun hale getirmek, grupları 
idare eden arkadşlarm konuya gereken ehem
miyeti verip bir araya gelip bir karara var
maları ile mümkündür ve Başkanlığın bu ko
nuyu da ehemmiyetle hatırlamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Senato 
Başkanlık Divanı bu mevzu üzerinde defaatle 
durmuştur. Grup Başkanlarını davet etmiş ve 
kendilerinden bu meselenin hallini ayrı ayrı 
rica etmiştir. Hattâ arada naçizane bir tavas
sutta ibulunarak bir sureti hal dahi getirmiş 
bulundum. Ve Sayın İhsan Sabri Oağlayangire 
bu mütalâamı beyan ettim. Senatoda mevcu-
dolan grupların ve müstakillerin hiçbir iddia
sı yoktur. Maalesef iki büyük parti arasında 
bir anlaşmazlık ortada mevcuttur. Bu anlaş
mazlık devamı ederse; Yüksek Hâkimler Heye
ti de, Anayasa Mahkemesi de kâmil bir surette 
vazifesini ifa etmek imkânını bulamaz. 

Sayın Bekata'nın mütalâaları doğrudur. Ak
şamdan sabaha kadar, on tur yapılmış olsa 
dahi bir netice istihsal edileniiyecektir. Eğer 
bugüne kadar alman menfi neticeyi nazarı dik
kate alarak, gruplar biraz alâka gösterirlerde, 
önümüzdeki toplantı gününde bu meseleyi hal
letmemiz mümkün olur kanatindeyiz. Aksi 'tak
dirde bu müesseselerin işlememesinin mânevi 
mesuliyeti bunu temin edemiyenlere raci ola
caktır. Bu sebeple, önümüzdeki Perşembe gün
kü birleşimde bu meselenin müspet bir netice* 
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ye varacağını düşünüyoruz. Bu hususu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmi-
yenler?... Kabul edilmiştir, Perşembe gününe 
bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve iktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 
2/144) (S. Sayısı :5İ5) (1) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz : 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
11 . 12. 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 

Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı. 
Kanununa ek kanun teklifi, komisyonumuzun 
10 . 12 . 1964 tarihli toplantısında bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tet
kik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilci!e-' 
rin \ erdikleri tamamlayıcı bilgiler (muvacehe
sinde komisyonumuzca kabule şayan görülmi-
yerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin 
reddine mütedair olan rapor komisyonumuzca 
da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kâtip 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağımaslı 

Sözcü 
istanbul 

O. Gümüşoğlu 
Kayseri 

H. Dikeçligil 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Denizli 
O. Akyar 

İstanbul 
E. özden 

Konya 
M. Dinekli 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, 5434 sayı-

(1). 515 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lı Emeklilik Kanununa bîr fıkra eklenmesine mü
tedair olan kanun teklifimizin neden ibaret oldu
ğu ve niçin reddedildiği hususu alâkalı komis
yon tarafından izah edilmediği için bendeniz söz 
alarak, mucip sebeplerini Yüksek Heyetinize 
arz etmeye çalışacağım. 

20 sene hizmet, kadınlar için enerjik, sıhhat
li ve muvaffakiyetli bir çalışma hudududur. Ak
samadan, tenkide uğramadan takatinin sonu 
bir yıpranışa varmadan şerefli ve başarılı bir 
hizmet yapmış olmalarını temin bakımından on
ların müddetini 20 yıl olarak tesbit etmiş bulu
nuyoruz. Kadın memurlar yaradılış, teşekkül fi
ti ve hassasiyeti dolayısiyle söz altında kalma
mak veya hizmetinde tam bir başarıyı temin et
mek için fazla çalışmak mecburiyeti hilkaten da
ha nazik ve az talıamrnüllü oldukları için ma
nen, aynı zamanda evlerinde eşlerine ve çocuk
larına ait hizmetlerde yine ev hanımı olarak ça
lışmak mecburiyetinde oldukları için de madde
ten daha çabuk yıpranlırlar. 20 sene hizmetten 
sonra kadın beden ve ruhiyatında bitkinlik, bık
kınlık ve imkânsızlıklar başlar. Bu yüzdeu etıb
banın beyanına göre maddi ve bilhassa asabi ra
hatsızlıklar iş kudretini azaltır. Raporlar ve 
istirahatlar bu kudreti sıfıra indirir. Devlet me-
mursuzluktan, halk hizmetsizlikten, aile huzur
suzluktan ıstırap çekmeye başlar. Gücü ve taka
ti sona ermeden sade ve mahdut ve fakat tatlı 
ve şerefli bir emekli aylığı ile bunun son kısmı
nı yalnız yuvasına vakfedebilecek bir anne bah
tiyar bir ömür sürecektir. 20 senelik hizmette 
emeklilik hakkının kazanılması kadın münevver
ler arasında vatana hizmet bahsinde bir teşvik 
meselesi olacaktır. 20 sene sonra alacağı emek
lilik aylığı ile yıpranmadan yuvasında kalabil
mek ümidi genç. ve münevver kızlarımızı bugün
kü iktisadi hayatımızda erkeğe ve yuvasına yar
dım idealini daha kolaylıkla kabul ettirecektir. 
Kadın erkek beraber çalışmak mecburiyetini fe
rah bir hizmet olarak da zihinlere işliyebilecek-

' tir. İkramiye almadan yalnız maaşla emekliye 
şevki memur gücü ve halk hizmeti, aile saadeti 
sıhhat ve umumi mahiyeti bakımından da Dev
lete hayırlı ve verimli bir hizmet olacaktır. Ka
dın memurların 20 sene hizmetten sonra kendi 
arzulariyle emekliye şevki kadroların açılmasına 
ve ev geçindirmek mecburiyetinde olan ve kad
rosuzluk vüzünden tâyin edilemiyen vüksek tali-
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sili i gençlerin hizmete alınmalarına yol açacak
tır. 

Saniyen ve mühim olarak şu noktanın yüksek 
nazarlarınıza alınmasını istirham ediyorum. 
Emekli Sandığı ikramiye vermediği için muay
yen bir nebze tasarruf edecek ve her gün artan 
para darlığını da kısmen olsun önlemiş olacak
tır. Bununla beraber, 5434 sayılı Emeklilik Ka
nunu vücut gücü azalan ve re'sen dairece emek
liye şevki arzulanan 60 yaşındaki kimseler için 
20 senelik mizmeti kâfi görmesindeki sebep; o 
memurdan tam bir hizmet alamamasmdandır. 
Kadın memurların 20 sene hizmeti 60 yaşma ge
len erkek memurun .mesabesindedir. Bu itibarla 
esasen kanım vazıı bu ciheti nazarı itibara al
ınıştır. Emeklilik Kanunu, emekli aylığı tesbi-
tinde 41 nci maddeye giren cetvelde 20 senelik 
asgari hizmet süresini kabul ve 20 yıl fiilen hiz
met eden bir memur için almakta olduğu aylığı
nın yüzde 40 ı nisbetinde emekli aylığı verilme
sini kabul etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla tasa
rının bir kısım kadın memurlarımızın doktorla -
rımızın istişare ederek, onların da arzu ve tas
vipleri üzerine mmmenin menfaatine uygun ol
duğu için ısrar etmiş bulunuyoruz. Tasarının ka
bulü ve kanunlaşmasıyla, kendi arzulariyle ayrı
lacak olan kadın memurlarımıza imkân veril
miş ve umumi bir fayda sağlanmış olacağı ka-
natindeyim. Ret teklifinin reddiyle tasarının 
yeniden Komisyona şevkine imkân verilmesini 
yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir"? 
Buyurun Sayın Gümüşoğlu Komisyon adına. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
—- Sayın Başkan, muhterem üyeler, kadınların 
yaratılışları itibariyle erkeklere nazaran daha 
çabuk yıprandıklarından ve evlerindeki diğer 
vazifeleri sebebiyle 20 yılda emekliye ayrılma
ları teklif edilmektedir. 

: Hiçbir memlekette emeklilik rejimi, muay
yen insanlar için ayrı diğerleri için farklı olarak 
va'zedilmiş değildir. Sosyal haklarda, siyasi 
haklarda, erkeklerle birlikte mütalâa edilmi-
yen memleketler mevcuttur. Âmme hizmetle- ı 
rin ifasında yer alan kadın vatandaşların as
lında. birçok müddetleri hastalıkla, raporla geç
mektedir. Bu arada emeklili müddetlerini de I 
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| kısaltmak suretiyle bunlara erkek vatandaşlar 
I üstünde haklar tanımak, biraz evvel müzakere

si yapılan iki kanun teklifiyle bağdaştırmaya im
kân yoktur. Ayrıca Emekli Sandığının mütalâa
sına göre, kadın memurların 10 sene evvel emek
lilik hakkına sahibolmaları suretiyle 100 mil
yon liranın üstünde Emekli Sandığına bir kül
fet tahmil edilmektedir. 

Bu itibarla bu kanun tasarısını kabul etme
ye, ne bütçenin imkânları vardır ne de meri 
mevzuatın böylesine farklılığı ortadan kaldırıl
mak istenen kanun teklifleri yanında mütalâa
sına imkân vardır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, kadın memurlarımızı erkek memurla
rımıza nazaran 10 sene evvel tekaüde sevk et
meyi kabul ettiğimiz takdirde, alacağımız neti
ce arkadaşlarımızın söyledikleri kadar mesut 
bir netice olmayacaktır. Bilâkis ailenin direği 
olan kadını, aile yuvasından erkeklerin çalış
makta oldukları yerlere doğru sevk etmiş ola
cağız. Kadınlar 20 senede tekaüt olacaklarını 
düşünürlerse ana olmak, bir evin sahibi olmak 
vasfını unuturlar, tıpkı erkekler gibi -Devlet 
dairelerinde memur olmaya giderler ve biran 
evvel tekaüt olarak, tekaüt maaşını alıp, 20 
yaşında işe başlamışsa 40 yaşında maaşla geçin
mek arzusuna kapılırlar. Ve dünyanın hiçbir 
yerinde böyle bir rejim de mevcut değildir. He
le son zamanlarda kadınların erkeklerle aynı 
haklara sahibolma iddialarını da kaale alacak 
olursak, böyle bir ayrılık da yapmak doğru ol
maz. 

Bir müşahademi arz etmek isterim. Bundan 
birkaç ay evvel, bâzı arkadaşlarla Oekoslavak 
Hükümeti bizi Prag'da bâzı fabrikaları tetkike 
çağırdı. Gittik. Arkadaşlarımız da vardı. Ora
da meşhur Skoda fabrikasını gezdik. Bizi ora
da bir yere getirdiler. Korkunç derecede bir ha
raret, iki bin derecelik bir hararetin önünde 
genç bir hanım kan ter içinde, iki bin derecelik 
hararetin arkasında elinde bir demir kazanı ka
rıştırmakla meşgul. Görseydiniz bu kadının ha
li perişanını insanın içinin acı acı yandığını 
hissederdiniz. Tahammül edemedik, arkadaşlar. 
Yanımızda kısa boylu bir direktör de vardı. 

I Efendi, rica ederiz' bu kadına yaptıracak bun
dan başka bir iş bulamadınız mı? Erkeklerle 
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aynı şekilde bu ıstırabı ona çektiriyorsunuz, de
dik. Adam hafif hafif gülümsedi, niçin öyle 
söylüyorsunuz, kadınlar erkeklerle dünyada 
aynı hakka sahibolduklarım iddia eder, durur
lar. Aynı hakka sahiplerse yapsınlar da göre
lim, dedi ve susturdu bizi. Şimdi bu bakımdan 
kadınların erkeklerle aynı şekilde aynı iddiada 
.bulundurmak suretiyle bir yola sevk edersek; 
tehlikeli bir yola onları götürmüş oluruz. Ben
ce bu kanun tasarısının reddedilmesi, kadınları 
20 senede değil, erkekler gibi 30 sene hizmetten 
sonra tekaüde sevk etmek mecburiyetini yükle
mesi kadınları memuriyet hayatından, bekledi
ğimiz ana olmak vasfı ile eve doğru götürür 
ki, bu suretle daha fazla faydalı olur, kanaa
tindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Yalnız 
bir noktayı ben merak ettim. Kadınların kırk ya
şında emekli olmalarını kendileri arzu ederler mi 
acaba? Raporu, kanun teklifinin reddi hakkında
ki raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Markalar Kanununun diğer işlere tercihen ön

celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü... Yok. Buna 
ait Komisyon... 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tasarı
nın tercihan görüşülmesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tercih sebebiniz nedir? 
A. NUSRET TUNA (Devamla) — Bu kanun 

56 maddedir. Ayın 22 sinde müddeti bitmektedir. 
iki komisyon esaslı değişiklikler yapmıştır. Bu ba
kımdan görüşülmesini istiyorum. 

MAŞKAN — Efendim, esbabı mucibeyi belki 
duymadınız. Arz edeyim. Müddet bitmek üzere
dir ve uzun bir kanundur. Biran evvel derhal mü
zakeresi lâzımdır, denmektedir. Aksi halde mü
zakeresi bitmediği takdirde Millet Meclisinden ge
len şeklini kabul etmiş olacağız ki, bunu da mu
vafık görmezsiniz. 

Diğer maddelere tercihan müzakeresini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Bütçe Komisyonundan ricamız. Kendilerine 

havale edilen hususları biran evvel tezekkür et
meleridir. 

S. — Markalar Kanunu hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 2/160) (C. Senatosu 2/140) (S. Sa
yısı : 525) (1) 

BAŞKAN — Dağıtma tarihi, 7 . 1 . 1965 tir. 
Zaman geçmiştir. 

Bakan, burada mı? Burada. 

Raporun •okunmasına lüzum görüyor musu
nuz? (Okunmasın, sesleri) Heyeti umumiyesi 
üzerinde söz istiyen yok, Maddelere 'geıçilmesi-
ni oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini 'oylarnnıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyemler... Kabul edik 
mistir. 

Markalar Kanunu 

ıBiirinci Bolüm 

Markalar 

Genc'i Hükümler 

il — Marka 
(MADDE 1. — Sanayide, küçük sanatlarda, 

tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya (ti
carette satışa eiika:n!lam her nevi emtiayı baş
ka! arımımkin den, ayırdetmek için bu emtia ve 
ambalajı üzıerine konulan, emtia üzerine ko-
.nulam'adığjı takdirde 'ambalajıma konan ve bu 
maksada elverişli (bulunan işaretler ımarka sa
yılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta. 
monu) — Şimdi efendim:, Markalar Kanuaıuaıun 
birinci bölümünde, markalar, dedikten sonra, 
markaların -altımda bir kısım olacaktır. Somra 
markaların başındaki 1 rakamı, I^pmen 'harf-r 
leri ile olacaktır. 

(1) 525 S,. Sayılı basmayazı tutanağın $q~. 
nundadır, 
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(BAŞKAN — Buı şekli ile oyunuza sunuyo

rum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edil
miştir. 

II - MJaılka çeşitleri 
MADDE 12. — Bu kanunla •tescil edilecek 

mıarkalarm çeşitleri şunlardır : 
&} 'Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

münferiden, ve müstaıkilslen kullanılan markalar 
«ferdî ımarika» dır. 

b)l Gerçek veya tüzel kişilerin bir tüzel ki
şilik meydana getirmeden, aralarımda 'akdettik
leri sözleşme esasları dâhilinde, aynı veya beı> 
zeri emtia için ayrı ayrı kullandıkları >aynı 
markalar «müşterek marka» dır. 

e ) 1 nci maddede sayılan işlerle uğraşan
ların menfaatlerini himaye, onları teşvik mak
sadı ve aralarında murakabeyi tesis için kurul
muş tüzeli kişiliği haiz olup ayrı bir işletmesi 
olan veya olmıyan hir kuruluş tarafımdan kul
lanılan 'markalar «birlik markası» dır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Ydk. Madde açık oyunuza arz edilee ektir efen
dim, tadil olduğu için. 

I I I - Tescili 

A)' Genel olarak 

IMADDE 3. — Bu kanundaki 'haklardan fay
dalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlı-
ğımca tescil edilmiş olması şarttır. 

Tescil edilmemiş 'bulunan markalar ancak I 
genel hükümlere göre himaye görür. I 

(Bakanlar Kurulu, bâzı emtiaya bu kanuna 
göre tescil 'edilmiş marka konulmasını mecburi 
kılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorunı. 
VASFI GERGER (Urfa) —Usul hakkında 

bir mâruzâtımı var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem larfca-

daşlanım, bu kanunum muhtevası itibariyle 'he
yeti umumiyesiini illgilendiren Bakanlığın Sa
nayi Bakanlığı olduğu 'anlaşılıyor. Halbuki 
Sanayi Bakanı yok. Adalet Bakanı vaır. Ada
let Bakanının bulunması lâzım. Burada cezaya 
«ait 'maddeler var. Bu halkımdan) bulunması lâ
zım. Ama Sanayi Bakanı bulunmadan müza
kerelere geçmenin 'bendeniz şahsan doğru ol
madığı) kanaatindeyim. Sanayi Bakanının bu
lunduğu Ibir celseye talik edilmesini rica ediyo- | 
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ram. Bu usulüle de aykırıdır. Bu cihetle Sayın 
Başkanın dikkat nazarlarına arz ederim. 

[BAŞKAN — Efendim, Gerger arkadaşımızın 
mütalâası mantıken doğrudur. Ama son ko
misyon Adalet Komisyonudur. Değil mi efen
dim? 

ANAYASA VE ADADET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — izah eder misiniz lütfen 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta-
monu) — Muhterem arkadaşlar, Senatoda tea
mül oila.'rak son komisyonun raıporu müzakereye 
esas olmaktadır. Fakat arkadaşlarımızdan her 
ıhangi birinden bir teklif ıgelldiği zaman, bu ra
porlardan 'bir tane sinin müzakereye esas alın-
maısa oylanabilir. Şimdi son komisyon Anayasa 
ve Adalet Komisyonudur. .Son komisyon AııaJ-
yaisa ve Adalet Komisyonu1 olduğuna göre, 
bu komisyon raporunun müzakeresinde bir 
usulsüzlük yoktur. 

Aynıca, hu kanun, muhtelif anlaşmalarla 
dâhil olduğumuz bir hukuk nizamının ıgetirdi-
ği kaideleri, memleketimize maletmekten iba
rettir. Bu bakımdan da müzakerelerde bir yol
suzluk yoktur. Ylalnız .arkadaşımızı tatmin ba
kımından' şunu arz edeyim : Sanayi Bakanlığı 
müzakerelerin her safhasında bulundu. Hü
kümetle komisyon, ıSanayi Bakanlığı ile ko
misyon anasında en uıfak bir ihtilâf yoktur. 
Her madde daıha ileri bir hale götürüllerek fi
kirler ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı Sa
nayi Bakanlığı ile komisyon ittifak halindedir, 
hunu hürmetlerimle ifade ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Adalet Ba
kanı. 

ADADET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Bizim hu kanunla ilgimiz, elimizde 'bulu
nan 'raporun 38 nci sayf asındaki 3 ncü kısmın
da hukuk ve ceza dâvaları olan 47 ile 53 ncü 
maddeler arasındaki hükümlerdir. Ve onları 
(görüşmek üzere .bulunuyoruz. 52 nci madde
nin çıkarılmasını teklif edeceğiz. Ancak, Sa
yın Gerger'in dediği gibi, asıl ilgili olan ıSana
yi (Bakanlığıdır. Son komisyon ise Adalet Ko
misyonudur. Bu seheple ikisi de mantıkan haklı 
görülür. Arma 'bizim buradaki ilgimiz sadece 
ceza ve hukuk dâvalarıyladır. Diğer hususlarla' 
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bir ilgimiz yoktur. Yüksek Heyetiniz bundan' . 
sonra ilgili Bakanlığın bulunmasını öngörürse 
Gerger arkadaşım haklıdır. Ama sadece son 
komisyonun, ilgili Bakanlığın bulunması şartı 
ileri sürülürse Gerger'in, fikrine iştirak etmek 
mümkün -değildir. 

Arz 'ederim. 
-BAŞKAN — Buyuran. Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Son komisyo

num Adalet Komisyonu olması, mıeselesi başka, 
kanunu tatbik edecek olan bakanlıklardan Sa
nayi. Bakanllığının bu kanunun müzakeresinde 
lıa.zır bulunması meselesi başka. Yani Adalet 
Komisyonunda müzakere edilmiştir diye Sana
yi Bakanlığının burada bulunmasına mâni teş
kil eder mi ? 'Teşkil etmez. Şimdi bu Markalar 
Kanunu hakkında burada her hangi bir teknik 
sual sorulursa, Adalet Bakanı bunu cevaplan
dırmakla mükellef olmadığını/ .söyledi. Ancak 
biz, cezai bakımdan muayyen bir faslın görü
şülmesinde hazır bulunuyoruz, buyurdular. Sa
nayi Bakanlığına telefon edilerek bir temsilci 
ıgetirilmesi zor bir şey değildir. Anlaşma var, 
diyorlar. Sanayi Bakanı bu anlaşmayı bu kür
süden teyit buyursum'lar. Zaten esasında bir 
itirazımız yolk. Buna. riayet etmek lâzım. Bu 
başka ahvallerde de bir örnek olmasın. Mak
sadım budur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Nasni tensip buyurursa. Yüksek Heyet ona göre 
muamele yapılır. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı namına kim
se var mı? (Yok, sesleri) Kimse bulunmadığına 
ve sorulan teknik sorulara Hükümet namına 
Sayın Adalet Bakanı cevap veremiyeceğini ifa
de ettiğine göre takdir heyetinizindir. Sanayi 
Bakanının bulunması lüzumuna kaani olanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Sanayi 
Bakanının bulunması lâzımdır. Bu sebeple ka
nunun müzakeresi Perşembe gününe bırakıl
mıştır. Maddenin oylamasını yapalım, ondan 
sonra diğer maddelere geçelim. Müzakereye de- ' 
vam ediyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve ile arkadaşının, Arazi ve Bina i 
vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller \ 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine ı 
bir fıkra ve kanuna geçici bir madde eklenmesi 1 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince \ 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî '• 
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ve tktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/257, Cumhuriyet Se
natosu 2/145) (S. Sayısı : 516) 

BAŞKAN —• Komisyon yok, görüşülmesi ge
ri bırakılmıştır. 

5. ----- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü 
maddesine göre makam hizmetlerini: tahsis edi
len taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması ve 7 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/78, Cumhuriyet Senatosu 2/146) (S. Sayısı : 
517) 

BAŞKAN — Komisyon maalesef dağıldı git
ti. Aynı suretle Fehmi Alpaslan'ın teklifi de ko
misyonun burada bulunmaması sebebiyle geri 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/148) 
(S. Sayısı: 520) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporunu okutuyorum : 

« t - ... 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
İçtüzük teklifleri Yüksek Başkanlıkça komis
yonumuza havale olunmakla, komisyonumuzun 
16 Aralık 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Teklif, Genel Sekreterlik raporlarının ihda
sını öngörmektedir. Bahse konu raporlar esas 
itibariyle mevcut işlerin üyeler tarafından bilin
mesini ve uzun müddet elde bulunduğu halde 
sonuçlandırılamıyan işler hakkında gereğini te
min edici mahiyettedir. Ancak, Anayasamız, ka
bul etmiş olduğu sistem ile Cumhuriyet Senato.-

(1) 520 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

144 -



C. Senatosu B : 24 12 . 1 . 1965 O : 1 
sunda kanunların birikmesini ve gecikmesini 
önlemiştir. 

Diğer taraftan, Genel Sekreterliğin de ziya
desiyle mahmul olduğu bir gerçektir. 

Bu sebep ve esaslar dâhilinde teklif komis
yonumuzca benimsenmemiş ve reddi kararlaş
tırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Ağrı 

S. Türkmen 
Çanakkale 
N. Altan 

Hatay 
M. Deliveli 

Bu raporda Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 
Konya 

M. Obuz 
Uşak 

K. Coşkun oğlu 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, yaptığım bir teklifin Ana
yasa Komisyonunca reddedilmiş olması dolayı
siyle huzurunuzda söz almış bulunmaktayım. 
Teklifin mahiyeti şudur : Gerek eski Tüzüğü
müzde ve gerekse halen yürürlükte bulunan 
Millet Meclisinin Tüzüğünde 47 nci madde ola
rak şu hüküm yer almıştır. «Encümenlerin gör
dükleri isler hakkında senede en az iki defa Kâ
tibi Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
Meclis Riyasetine takdim olunur. Riyasetçe bu ra
porlar bastırılarak mebuslara dağıtılır ve Resmî 
Gazete ile neşrolunur.» Bu dünyanın diğer Par
lâmentolarında da yer alan hüküm, Senatomuzun 
Tüzüğü hazırlanırken, zannımca unutulmuş ve 
buna mütenazır olan Senato Tüzüğünün 43 ncü 
maddesinde bu hüküm yer almamıştır. Daha ön
ce tatbikinde büyük faydalar görülen Senatomu
zun şu, ve Meclisin ele halen çıkmakta bulunan 
şu, raporları, gerek Meclisin, gerek Senatonun 
faaliyetlerini, sene sonlarına veya altı aylık za
manlara göre Senatoya gelen bütün tasarıları, tek
lifleri, tezkereleri, bunların hangi komisyonlara 
havale edildiğini ve sonunda hangilerinin çıktığı
nı bir icmal halinde toplamakta, bu suretle de 
Meclisin içinde yer alan Senatör arkadaşlarımız
la birlikte, millete karşı Resmî Gazetede ilânı do-
layısiyle de Senatonun yaptığı işler umumi efkâ

ra malolarak belirtilmektedir. Bu cins bir tek
lifin Tüzüğe ilâvesi karşısında Anayasa Komis
yonunu teşkil eden arkadaşlarımız iki asli unsu
ra temas etmek suretiyle teklifimi benimsememiş-
lerdir. Bunlardan birisi, Anayasanın, kanunla
rın encümenlerde ve Senatoda kalması mâni hük
mü dolayısiyle buna lüzum olmadığı, ikincisi de 
Kâtibi Umumilik organının çok mahmul olması 
dolayısiyle bunu yapamıyacağı. Birincisi varit 
değildir. Şu bakımdan ki, Anayasanın hükhıü 
münhasıran kanunlar için böyle bir kayda yer 
vermiş olmakla beraber, bu raporlarda yer alan 
tezkere ve teklifler ve diğer hususlar için Ana
yasada hüküm bulunmadığı cihetle bu kontrol ya
pılamaz. 

Genel Sekreterliğin mahmul olması cihetine ge
lince; bizzat bu teklifi yaparken ve bilâhara Ge
nel Sekreterlikle ve Başkanlık Divanında ilgili ar
kadaşlarla temas ettiğim zaman, otomatikman her 
kanun çıktıkça zaten not edilmekte bulunduğu 
için Genel Sekreterliği fazlaca meşgul etmeden 
bunun gerçekleşebileceği noktasında kendilerinin 
arzulu olduklarını da görmüş bulunmaktayım. 
Arkadaşlarımız bu teklifi reddederlerken zanne
derim ki, şöyle bir teamül dışı hareketten dolayı 
birleşmiş bulunuyorlar. O da şudur: 

Her hangi bir teklif bir encümene gittiği za
man cari olan muamele şudur; o teklifi yapan 
dinlenir, o teklif bir daire veya bakanlıkla ilgili 
ise, o bakanlık veya daire temsilcisinin mütalâa
sı da alınır. Halbuki Anayasa Komisyonu bu ko
nuyu konuşmak için toplandığı zaman bana ha
ber vermiş ve beni dinlememiştir. Diğer taraftan 
öğrendiğime göre bizzat Başkanlık Divanından 
kimse bulunmamış ve bu suretle onların da mü
talâası alınmamıştır. O halde Anayasa Komis
yonunun, Genel Sekreterlik mahmuldür sözünü 
bir mesnet olarak alması, Genel Sekreterliğin 
«mahmulüm» demesine bağlıdır. Genel Sekreter
lik ise ben mahmulüm demiyor, aksine böyle bir 
vazifeye beynelmilel ve Meclisimizde teamül hali
ne gelmiş bir kaideyi tatbik için arzulu bulun
maktadır. Şu halde komisyonun istinadettiği mes
netler yerinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, her müessese, en ba
sit müessese dahi senenin sonunda o müessesede 
yapılan işlerin bir bilançosunu çıkarar. Bu en 
basit, alelade müesseselerde dahi vardır. Parlâ
mento gibi Milletle karşı karşıya bulunan, kendi 
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içinde murakabeyi ve millete karşı da hesabı ver
me durumunda olan teşekküller ise bir sene için
de yaptığı işlerin icmalini vermeyi kendileri ar
zu etmelidirler. Üstelik bu bizim için bir zahmeti 
de getirmediği halde ve Genel Sekreterlik otoma-
tikman kendisinin elinden geçen kanunlar, tezke 
reler ve teklifler neticelendikee bunları topladığı
na göre, eski Tüzükte ve Meclisin Tüzüğünde bu
lunan senede iki defa rapor vermeye biz bir defa 
haline getirmek suretiyle bunu ifade ediyorum. 
Böyle bir raporun verilmesinde, bir, şimdiye 
kadar eski Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 
günden itibaren, resmî teamül ve Tüzük hükmü 
olduğu için; iki, mütenazır çalıştığımız Millet 
Meclisinin Tüzüğünde yer aldığı ve her altı ay
da bir tatbik ettiği raporlarla ifade ettiği için; 
üç, Senatomuzun kurulduğu günden beri. çıkan 
bu raporların sadece bir unutulmadan mütevellit, 
yeni Tüzükte yer aldığı için, men'i cihetine gide-
miyeceğimiz için bu raporların altı ayda olmasa 
dahi, bir senede bir defa dile getirilmesinde, Se
natomuzun iç murakabesi ve Resmî Gazetede de 
ilânı dolayısiyle umumi efkâra Senatomuzun bir 
yıl zarfında neleri yaptığına dair bir icmali gös
termesi bakımından büyük zaruret vardır. Encü
menin Genel Sekreterliğin mahmul olması ile ar
gümanının bizzat Genel Sekreterlik, ben bu işi 
yapmaya amadeyim dediği için mesnedi kalma
maktadır. Encümenin, «Anayasa kanunların za
ten Senatoda kalmasına mâni hükmü ihtiva edi
yor.» sözü ise; bu konu sadece kanunlara değil, 
tezkerelere ve tekliflere de şâmil olması itibariy
le mesnedini kaybettiği cihetle zannederim ki, En
cümeni teşkil eden arkadaşlar da bu fikre tema
yül edecekler ve bu suretle gerek Parlâmentomu
zun her iki Meclisinin mütenazır çalışmaları, ge
rek geçmişteki ananeler ve teamül ve gerekse bun
dan sonra iç ve umumi efkâra karşı murakabe
mizin ve hesap vermemizin sağlanması bakımın 
dan kabul edilecektir. Bu itibarla teklifin Muh
terem Heyetinizce kabulü her bakımdan hem geç
mişe, hem çalışmalarımıza uygun olacağından 
kabulünü istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
515 sayılı Kararın oylama muamelesi bitmiş

tir. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu teklif karşısında komis-
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yon şöyle düşünmüştür. Anayasamıza göre ve 
İçtüzüğümüzün 36 neı maddesine göre; komis
yonlar, kendilerine havale edilen tasarı ve tek
lifleri Millet Meclisi komisyonlarında o tasarı 
ve tekliflerin görüşülmesi için geçen zamana 
eşit bir süre içinde sonuçlandırıp Genel Kurula 
göndermekle yükümlüdürler, şu kadar ki, bu 
süre 1,5 ayı geçemez. Bir tasarı veya teklif... 
ilâhara devam edip gidiyor. Şimdi, Cumhuriyet 
Senatosunun hususi bir vaziyeti var. Sayın ar
kadaşımın, bizim Tüzüğümüze alınmasını arzu 
buyurdukları 47 nci madde; tek Meclis siste
minde tatbik edilen bir İçtüzükte yer almış bu
lunan bir maddedir. Bu madde ile Genel Sekre
ter, senede en az iki defa Genel Kurala, komis
yonların gördükleri işler hakkında rapor vere
cektir. Bundan maksat da, Genel Kurulun ko
misyonları murakabe etmeleri ve işlerin gecik
mesi halinde, Genel Kurulda, bu işlerin gecik
me sebeplerinin tahkiki ve gerekli Önergelerin 
verilmesi sureti ile tasan ve tekliflerin doğru
dan doğruya Genel Kurala getirilmesini sağla
yabilmektedir. 

Fakat iki Meclis sistemi getirilince; Cumhu
riyet Senatosuna da umumi olarak üç aydan 
fazla bir kanun tasarısı ve teklifini tutamamak 
gibi bir mükellefiyet tahmil edilince; durum 
değişmiş oldu. Şimdi biraz evvel okuduğum, 
Tüzük maddesindeki üç aylık süre Senatodan 
tasarı ve tekliflerin çıkmasına aidolan âzami 
süredir. Tabiatiyle Genel Kurula da bir görüş
me zamanı ayırmak icabettiği için komisyonlar
da tasarı ve tekliflerin kalması için derpiş edi
len süre çok azdır. Bunu 36 nci madde 1,5 ay 
olarak tesbit etmiştir. Böyle olunca. Genel Ku
rulun komisyonda filân veya falan tasarı, kal
mış mı, kalmamış mı, çıkmış mı, çıkmamış mı
dır, diye bunu takibetmeye ve murakabe etme
ye esasen ihtiyaç kalmıyor. Çünkü. Anayasa ve 
Tüzük hükümleri, komisyonları süratle işlerini 
intacetmeye mecbur ediyor. Bugüne kadar olan 
tatbikatta hepiniz biliyorsunuz ki, komisyonlar
daki işleri alâkalı bakanlar ve bilhassa Başkan
lık divanları da, günlü oldukları için komisyon 
başkanları ve komisyonların başkanlık divan
ları günlü olduğu için hepsi süratle kendileri 
takibetmekte ve intacetmektedirler. İşte Tüzük 
Komisyonu da zaten bu düşüncelerle sözü ge
çen 47 nci maddeyi bizim İçtüzüğe almamış bu-
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lunuyor. Bendeniz de eski Tüzükk Komisyonu-
mm bir üyesi olduğum için bunu arz edebilirim. 
Sözü geçen 47 nei madde unutularak bizim İç
tüzüğümüze alınmamış değildir. Şimdi hulâsa etti
ğim sebeplerle ihtiyacolmadığı için alınmamış 
bir maddedir. îhtiyaeolmadığı da gerek tasarı 
ve gerek teklifler hakkında Anayasanın koydu
ğu ve bizim içtüzüğümüzde de yer almış olan 
bu hükümler karşısında aşikâr bir mahiyet arz 
ediyor. Çünkü, zaten belli bir gün geçtikten 
sonra tasarı komisyondan çıkmamış ise, kendi
liğinden kanunlaşıyor ve Başkanlık Divanı Se
natoya karşı mânevi bir sorumluluk altında ka
lıyor. Bu sebeple bunu Cumhuriyet Senatosu
nun bugünkü durumu için zait telâkki eden Tü
zük Komisyonu almamış bulunuyor. Tüzük Ko
misyonunun normal zamanlarda yerini tutan 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda da mesele gö
rüşüldü ve arz ettiğim gibi bu bakımdan, lüzu
mu olmıyan bir hüküm telâkki edildiği için alın
maması cihetine gidildi. 

Arkadaşım derler ki, Genel Sekreterlik bu
nu yapmaya amadedir. îşi de buna müsaittir. 
Olabilir. Belki Genel Sekreterlik bu raporları 
vermeye amadedir. Ama bunun esasında bir ih

tiyaç olmayınca, Genel Sekreterliği de böyle 
bir raporla meşgul edip, meselâ Tekel Komisyo
nuna 4 tasarı gelmiş 4 tasarı çıkmış. Adalet 
Komisyonuna 8 tasarı gelmiş, bunlar basılıp da. 
veya 6 tanesi çıkmış iki tanesi çıkacak... Zaten 
bırakmazlar. Gayet tabiî çıkacak. Çünkü günlü. 
Kalmasına imkân yok. Biliyorsunuz. Genel Ku
rulda bile tasarıların günlü olması halinde hu
susi oturumlar yapıyoruz ve geceyi gündüze ka-
taralk icabında tasarıyı çıkartıyoruz. Şimdi vazi
yet böyle olunca; bir de ayrıca bunların sayısı 
hakkında böyle kâğıtlara basitırıp tevzi edip, şu 
kadar gelmiştir, bu kadar çıkmıştır, diye bu dev
let dairelerimde olan şu kadar iş geldi, bu kadar 
çıktı şeklinde bir formaliteden, bir kırtasiyecilik-
ten başka bir netice sağlamıyacaktır. Yani bün
yesinde asıl mevcudolan kontrol, denetleme fonk
siyonlarını ifa edemiyecelkıtir. Kendiliğinden Ana
yasa zaten kontrol altına almış, hem Cumhuriyet 
Senatosunun Genel Kurulunu hem komisyonları. 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna işte bu mıülâ-
haaalar hâkim oldu. Bu sebeple biraz evvel oku
nan rapor kaleme alınıp yüksek huzurunuza su
nuldu. Madde unutulmuş değildir. Madde Tüzüık 
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Komisyonu tarafından bu sebeplerle alınmamış
tır, bizim yeni tüzüğümüze, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu da gene bu sebeplerle bu maddenin 
alınmasında elle tutulur bir kaide mülâhaza et
mediği için alınmasına taraftar olunmamıştır. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZl AĞIENASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, eskiden hatırlarım, (Allah rah
met eylesin diyelim) eski Meclis Reislerinden bir 
zat, Meclisin açılış ve kapanış konuşmalarını ya
parken bu sene içerisinde şu kadar tefsir, şu ka
dar karar, şu kadar kanun çıkarılmıştır diye be
yanda bulunurlardı. Doğrusunu söyliyeyâm be
nim pek garibime giderdi. Mesele adedde değil
dir. Burada çıkarılan kanunun ehemmiyetinde, 
karekterinde memlekete, millete sağladığı fayda
lar, getirdiği yeniliklerde, inkılâplardadır. Bu 
i'tiıbarla efikârı umumiyeyi, şu sayıda kanun çı
kardık, karar çıkardık hususu hiç ilgilendirmez. 
Eğer raporlara böyle bir mahiyet verilsin arzu
sunda isek, Tüzükte böyle bir tâdil yapılması ha
kikaten yerinde olur, ben de Sayın Bekata'ya o 
zaman katılırım. Aded değil ama, mahiyeti, ka-
rekteri anlatılarak bir rapor halinde çıkarılacak
sa bunun faydası olur. Eflkân umumiyede Cum
huriyet Senatosunun bu sene neler yapmış oldu
ğu, hangi işlerde ne şekilde davranışlar göster
miş olduğu ifade edilmiş olur. Bunun faydası 
olur. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, daha 
Cumhuriyet Senatosu, kurulduğu günden bu ya
na teşkilât kanununu ele geçirememiştir. Cum-
huniyet Senatosunun teşkilât kanunu yoktur. 
Niçin? Millet Meclisinde her hangi bir merci, bir 
makam söylemeye dilim varmıyor ama hepsi be
nim kanadımın altında olsun şeklinde bir davra
nışla teşkilât kanununun çıkmasına engel olanak
tadır. B k geçen sene bütçede direndiğimiz için 
bütçeyi hiç almazsa ayırtmak üzere, iade ettir
dik. İdare Âmirleri alıp hiç olmazsa, âmiri ita
lik sıfatını Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanına veren ayrı bir bütçe ile geldiler de, ge
çen sene öyle kafbul edildi. Ve bu teşkilât kanu
nunun bir an evvel ve mutlaka çıkması temen
nisi ile beraber, kalbul edildi. Karma Bütçe Ko
misyonu da bunu temenni ediyor. Cumhuriyet 
Senatosu temenni ediyor, takibediyor fakat teş
kilât kanunu bir türlü çıkmıyor. 

Bir müessese kurulur, Toprak tskân Umum 
Müdürlüğü, Nüfus Plânlaması Müdürlüğü v. s... 
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Teşkilât Kanunu, birkaç, kadro verilir, imkân ve
rilir. Ve bir teşriî organ hâlâ teşkilât kanununa 
sahibolamaz. Ve muhterem Cumhuriyet Senatosu 
Başkanımız .burada!arsa; yoklarsa, tabiî Muhte
rem Başkanlık Divanı kanal iyle kendilerine de 
aksettirilnıesi istirhamiyle mutlaka bunda ağır 
basmaları istirham m dayı m. Bu sene bütçeden ev
vel bu teşkilât kanunu çıkmazsa gene muvakkat 
tedbirler, âmiri italik sıfatı verildi, size de bir 
kaç memur ayırdık böyle gelip geçiyor, geçiniyo
ruz işte.. «Olmaz böyle şey. Buna kelimenin, bi
raz belki ağır kaçar ama. lâubalilik demeye dilim 
varmıyor, yakışık almıyor İni.. Üe sene Cumhu
riyet Senatosuna teşkilât kanunu vermemek... 
Sonra biz rapor vereceğiz de; Cumhuriyet Se
natosunun ne işler gördüğünü bildireceğiz. Ne 
çıkar efendini. Mutlak surette, müstakil bir or
ganı bir peyk haline getirmek yolundaki davra
nışlar devanı ettiği müddetçe ne faydası olacak
tır? Bunun hiçbir faydası olmıyaeaktır. Ben, muh
terem Başkanlık Divanımızdan ısrarla, hiç, yeri 
olmadığı halde Maliye Komisyonuna alınmış olan 
bu teklifin gerekirse bütün Cumhuriyet Senato
sunun kararı olarak aksettirilmesi, ağır şekilde 
takibedillmesi suretiyle mutlaka geçirilmesini ve 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçele
rinde, bendeniz de raportörüyüm, onun için be
nim de ısrarımla en sona, bütçelerin en sonuna 
bırakıldı. Bir hafta, 10 gün içinde bu teşkilât ka
nunu geçinilin ivecek olursa eski hale gelecektir. 
Bu vesile ile bu temennimi bu istirhamımı yap
mış oldum. Bence, adetlere taallûk eden bir ra
porun, bildirinin, Cumhuriyet Senatosunun içtü
züğünde yer almaşı faydalı olmaz. Ben de Sayın 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna, bu (hususta 
iştirak ediyorum. Ama 9 ucu maddede be
lirtilen hususlarda, - Cumhuriyet Senatosunun 
kurulduğundan bu yana bence üç, dört tane 
mühim faaliyeti olmuştur ki, Cumhuriyet Se
natosunun kurulduğundan bu yana bâzı ka
nunları Senatoda, ekseriyetle ıgeçiremedik. Ama 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edi
lerek hiç olmazsa tekrar müzakeresine im
kân hâsıl olan iki üç konu vardır ki, o bile 
Cumhuriyet Senatosunun nasıl lüzumlu bir 
organ olduğunu, nasıl daha. akademik şart
lar içinde, daha ağırbaşlı şekilde çatışan 
'bii' organ ve gerekli (bulunduğu belli. Millet 
Meclisi için bir diyeceğim yok. Belki yaş 
icabı biraz daha heyecan hâkim oluyor orada. 
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Bu lüzumu sadece iki üç kanun büe.ka'bul 
ettirmiş, benimsenmiştir. O halde müsaade 
buyurulsun da hangi merci ise bu direnen - ku
sura bakmayın ıbuna primitif davranış diyece
ğim - direnen merci 'neresi ise müsaade etsin 
de şu teşkilât kanunu çıksın. Cumhuriyet 
Senatosunun bütün muhterem üyelerinin te
mennisi olduğu zannı ile, 'beni üç senedir meş
gul eden bir mevzu olduğu için, Bütçe Ko
misyonunda bulunmam hasebiyle, bunu bu 
münasebetle arz etmek lüzumunu duydum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eyidoğan 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkam, muhterem arkadaşlarım, yüksek hu
zurlarınıza getir.'lmemiş o!an bu konu mü
nakaşa (ed'iknemdş ve münakaşasız kalmıştır. 
43 neü maddenin madde numarası Tüzükte 
başka bir konunun numarası olarak geç
miştir, yani numara teselsül etmiştir. Esasın
da işte bu, muhterem arkadaşım Ağırnaslı'ınn, 
«kanat altı» diye (bahsettiği, hir kanat altı 
kompleksi, vardı. «Zühul olmadı ve biz şu dü
şünce ile zaten onu kabul etmedik. Çünkü, 
Anayasa muvacehesinde buna hacet yoktu» 
izahı bir parça insanın zihnini oraya götürü
yor. Onun için şunu arz edeyim ki, milletlin 
seçtiği Cumhuriyet Senatosu olarak faaliyeti
mi izin umumi efkâra afcsettıirllımıesinde ve öte
den beri Büyük Millet Meclisinin Anayasa-
ısında olduğu veçhile; altışar aylık raporlarla, 
Resmî Gazete ile, çalışmalarımızın millete arz 
edilmesinde büyük faydalar vardır. Yine Ağır-
naslı arkadaşımızın bahsettiği gibi aded ola
rak değil mahiyet olarak da raporların biraz 
daha tafsilli. olmasında fayda, vardır. Diğer 
taraftan bir usul noksanı da kalmış. Tekli
fin komisyonda müzakeresinde, teklif sahibi 
dinlenmeden ceffel kalem gibi bir ret geli
yor. Onun için rica ediyorum, mümkünse en
cümen bunu geri alsın, bir kere daha tafsi-
lâtiyle dinlesin, ona. göre ısrar ediyorsa öyle 
gtetirsin raporunu. Değilse; bir şekil vererek 
getirsinler. Yani bu ricamı ıkahul buyura-
lursa ne âlâ kabul ctmladiklerii takdirde Heyeti 
Umumiyeden rica etmek, üzere bir takrir tak
dim ediyorum. İltifatlarınızı itirham ederim 
efendim. Müsaadenizle.. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Ürgüplü. 
SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; bahsedilen 
mevzuda tetkik edilmesi gereken vesika şu 
raporudur. Cumhuriyet Senatosu kısa ömrü 
olan bir müessesedir. Ve yalnız bugünkü teş
riî faaliyetini değil, bundan uzun seneler 
sonra da teşriî faaliyetini tetkik (edenler için 
bu vesika şarttır. Aksi takdirde Cumhuriyet 
Senatonun teşriî faaliyetini istitastikî bakım
dan tetkik etmek istiyeeekler için, Cumhuriyet 
•senatosu Genel Sekreterliğine gelmek, tbütün 
dosyaları raflardan indirip, teker teker d'Öküm 
yaparak netice çıkarmak icabedecektir. Başka 
türlü faaliyeti teşriiyesini tesbite imkân yok
tur. 

Hiçbir muasır Parlâmentode gerek Senato- -
sunda, gerekse Meclisinde böyle bir rapor neş-
redilmediği vâki değildir. Hepsinde rapor var
dır. Hattâ çok sık neşredilir ve ibir vesika, bir 
teklif, bir tezkere bir takriri nerede kalmış, ni
çin kalmış bunu sizler aramak mecburiyetini 
duyduğunuz zaman ancak bu yolda gidersiniz. 
Acaba bu gerçekten muteber olmaz mı? Neşre-
dikliği zaman her şey bitmiş midir? Hayır 
arkadaşlar, her şey bitmez. Bu raporun tanzimi 
ıbenim Başkanlık görevini ifa ettiğim zamandır. 
Evvelâ tek Meclis zamanında değil, çift Meclis 
zamanında da bu faaliyetler yapıldı. Eski Tü
züğe göre bu faaliyetler o zaman da yapıldı. 
Acaba bu vesika yalnız sayımı gösterir? Ha
yır 'arkadaşlar. Bunlar her tasarı ve teklifin 
mahiyetini gösterir. Hangi komisyondadır bunu 
gösterir, hangi komisyonda ne kadar zamandan 
beri kalmıştır, bunu gösterir. Şimdi sizlere arz 
edeyim : Bu iki sayılı rapor, 1 Mart İ963 tari
hinden, 31 Ekim 1963 tarihine kadar olan ko
misyon çalışmalarını gösterir. 

Üçüncü sayfayı açtığınız zaman şunu görü
yoruz :• Komisyona gelen tasarı, teklif ve tez
kerelerin yekûnu 444 dür. Tasarı, teklif ve tez
kerelerin adetleriyle hangi komisyonlarda bu 
lunduğu da tasrih edilmiştir. Bir tablo halin
dedir, bir saniyede görülür. Senatonun bir se
nelik faaliyeti. Bunlardan hangi tasarı, hangi 
teklif, hangi tezkereler intacedilmiştir, kısaca 
yekûna bakılırsa 370 olarak görürsünüz. 

O halde aradaki 74 ne oldu? Bu 74 nedir? 
Kaçı tasarı, kaçı teklif, kaçı tezkeredir. Ve 
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hangi komisyondadır? O da burada' görülmek
tedir. Bunlardan hangisi acaba 31 Ekimden 
sonra intacedildi? Ve hangisi kaldı? Bunu da 
her hangi bir arkadaş Genel Sekreterliğe em
rettiği zaman 5 dakikada size arz eder. Ama 
şunu size selâhiyetle söyliyeyim ki, bu halâ 
intacedilmemiş olan 74 muameleden bir çoğu 
halâ komisyonlarda durmaktadır. 

Şimdi her hangi bir senatör arkadaşımız 
bunlardan birisini intacettirmek isterse, bunlar
dan birisini takibetmek isterse, kolaylıkla, Baş
kanlık Divanına müracaat ederek sebebini sora
bilir. Başkanlık Divanı da haiz olduğu salâhi
yetle komisyonu vazifeye davet eder, çalıştırır 
ve intaceder veyahut Heyeti Umumiyeye intikal 
ettirir. Heyeti Umumiyenin kararı mer'i olur. 
Bu Millet Meclisinde yapılıyor ve yapılacaktır, 
devam edecektir. Senatoda yapılmıyacaktır. 
Binaenaleyh, Teşriî Organın bir kanadında bu 
raporlar neşredilecek, diğer kanadında neşre-
dilmiyeeektir, yıllar geçtikten ısonra da artık 
bunları bulmanınm imkân, ihtimali yoktur. Hal
buki şimdiye kadar, eğer arkadaşlar zahmet 
ederlerse, arşive bir emirde bulunurlarsa; gö
rürler ki, Cumhuriyetin ilk gününden itibaren 
bu raporları matbu olarak bulabilirler ve 1924 
senesinde ne kadar tezkere ve ne mahiyette tez
kere gelmiş diye tetkik etmek isterlerse; bunu 
5 dakika içinde yaparlar. Raporlar, yani vasfı 
ve mahiyeti Ibakımından yazılır. Meselâ; lâa-
lettaym 'bir sayfayı açalım; 41 nci sayfa, Millî 
Savunma Komisyonunda tekliflerden 2/59 sa
yılı teklif Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 neü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni... 

Bunun ne şekilde neticelendiği Iburada kar
şısında yazılı. Bâzan bu listeleri tetkik ettiği
niz zaman tarihî ehemmiyeti haiz olan tezkere, 
vesika ve kanunlar da görürsünüz. Bunları der
hal bulmak ve üzerinde çalışmak çok kolaylık 
arz eder. 

Kadroya gelince, bu kadro meselesini o za
man da düşündük. Genel Sekreterlik dar kad
rosuna rağmen bu vesikaları hakikaten çok ça
lışarak intacetti ve Cumhuriyet Senatosuna za
manında arz etti. Yeni Teşkilât Kanunumuz 
biraz daha ferahlık vereceği ümidini bize veri
yor. Binaenaleyh o zaman kadro meselesinde 
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ileri sürülen itiraz kendiliğinden kalkıyor. Za
ten bu sene Bütçe Kanununun 29 neu maddesin
de bizim birtakım salâhiyetlerimiz var. Bu sa
lâhiyetleri kullandığımız takdirde birtakım tâ
yinler yapmak ve takviye etmek de mümkündür. 
Benim bu hususta saym komisyondan istirha
mım, yalnız bugünün ihtiyacını bugünün vazi
yetini ve Senatonun kısa ömrünü düşünerek, 
değil, bundan sonraki devirleri düşünerek Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız bir seneye in
dirmiştir. Bir senede bir rapor verilmesini genel 
sekreterlik kemaliyle yapabilir ve bundan dola
yı da vazifeden kaçınmamaktadır. Kadro da is
tihsal edilebilir. Fakat raporsuz bir vaziyeti 
teşriî hayatın devamını doğru görmemekteyim 
Onun için saym komisyondan da rica ediyo
rum, hieolmazsa alsınlar tekliflerin, tekrar bir 
tetkik etsinler belki bir formül bulunur. Ben 
esas olarak .Hıfzı Oğuz arkadaşımızın teklifine 
iştirak ediyorum. Onun teklifinin kabul edil
mesi hakikaten Senatonun faaliyetleri bakımın
dan yerindedir ve faydalıdır. Fiilen Başkar 
sıfatiyle çalışmalar üzerinde mesai, sarf ettiğim 
zaman bunun ihtiyaç ve lüzumuna daha fazlr 
kail olduğumu saym arkadaşlarıma arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Saym Sarıgöllü buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMlSYONT 

BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri; Sayın Hıfzı Oğuz Beka
ta tarafından verilmiş olan İçtüzüğün 43 neü 
maddesi hakkındaki tadil önergesi komisyonu
muzca incelendi. Fakat raporda beyan edilmi-
yen hususlar huzurunuzda dile getirildi, iki se
ne başkanlık eden Muhterem Suad Hayri Ür
güplü arkadaşımız buyurdular ki, dünyanın hiç
bir parlâmentosunda böyle bir raporun neşredil-
mediği görülmemiştir. Doğrudur. Fakat, dün
yanın hiçbir parlâmentosunda 'bütün memleke
tin bütçelerini tanzim eden, çıkaran Senatosu
nun teşkilât kanunsuz çalıştığı da görülmemiş
tir. Görülmmeiş hâdiseler maalesef bizim mü
essesemize has bir keyfiyet arz ediyor. Bu mü
zakerelerin ışığı içinde komisyonumuz bu izahat 
çerçevesinde senede bir defa rapor neşredilmesi 
gibi bir hususu bizim İçtüzüğümüzün 36 ncı 
maddesinin sarahati karşısında serdedilen sebep
lerle de uygun görmemektedir. Anayasa Cum-
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huriyet Senatosundaki kanunların müzakeresini 
üç ay gibi müddet^ katı -bir şekilde (kısıtla
mıştır. Binaenaleyh hangi encümende, hangi 
takrir kalır! Böyle bir şey üç aylık bir müd
detten sonra artık mevzmıbahis değildir. Çünkü 
kanun kendiliğinden kesini esir ve Umumi Heye
te gelmesi iktiza eder. Bunun dışında bir mua
mele yapılamaz. Ancak bir sene zarfında yap
tığı işlerin icmali, hangi mevzuda komisyonlar
dan rapor talebedilmiş, hangi kanun bizden iade 
edilmiş, hangi kanun bizde kesinleşmiş gibi bir 
tetkik konusu mevzuubahsol maktadır ki bu müta
lâalar ve aynı zamanda muhterem Akif Eyido-
ğan arkadaşımızın verdiği takrirle birleştirerek, 
komisyonumuz bir daha maddeyi tetkik etmek 
üzere geri alacaktır. 

Hürmetlerimle. 
SUPHİ BATTIR (Sinop) — Bir sual sora

bilir miyim? 
BAŞKAN —Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir madde ilâ

vesinde bir zaruret var mıdır?.. Şimdi iki kişi 
'le maddeyi geri istiyorsunuz, yarın 15 kişi ile 
'carar vereceksiniz. O sefer karşımıza gelir, 
kendi maddemizde direniyoruz, diyebilirsiniz. 
Lüzumsuz yere Senatoyu işgal ediyorsunuz. Mü
dafaasını nasıl yapacaksınız, 50 den sonra bu
rum ademi lüzumu var diye? 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Teklif sahibini dinliyeceğiz, Akif Bey öyle söy
ledi... 

ANx\YASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Komisyon adına bir sualle karşılaştık. 
Muhterem arkadaşım, bu konuşmalar ve veri
len teklifler muvacehesinde komisyon bu açı için
de tetkik etmek üzere geri aldığını beyan etti. 
Yoksa üç ayda bir Millet Meclisindeki gibi bir 
raporun neşredilmesi zaruretini kabul ederek al
madık. Senede bir defa bizden geçmiş kanun
ların ve tezkerelerin, ve sair hususu bir defa da
ha gözden geçirelim dedik. Bu çerçeve dâhilin
de maddeyi ya kabul veya reddederiz. Onu 
şimdiden arkadaşımıza peşinen beyan edemeyiz. 
Bir komisyon olarak alacağız. Bu komisyonda 
15 üyeden müteşekkildir. İzin verirlerse 15 üye
ye şimdiden baskı yapma zahmetinde bulunma
sınlar. Geri aldıktan sonra tetkik eder huzur
larınıza getiririz. Binaenaleyh, Umumi Heyet 
kararını verir. Hürmetlerimle efendim. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — îki üye ile di

reniyorsunuz 15 üye ile getireceğiz diyorsunuz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ko

misyon bu müzakerelerin ışığı altında durumu 
tetkik edip yine Yüksek Heyetinize arz edilmek 
üzere raporu geri istemektedir. Rapor geri ve
rilecektir. 

Efendim, Marka Kanununun ikinci madde
si tadil sebebiyle açık oya konulmuştu, 94 üye 
iştirak etmiş, 94 ü de kabul etmiştir. 

Gündemimizdeki diğer maddelerin müzake
resini yapabilmek için bulunması lâzımgelen 
Karma Komisyon yok. 

CAVÎT TBVFlK OKYAYUZ (îçcl) — Ben 
varım. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Müsaade 
ederseniz münakaleyi ben temsil edeyim. Çok 
müstaceldir, hemen çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız müsaade buyurursanız Sayın Okya-

yuz, müzakere devam etse dahi açık oya ko
nacaktır. Bu durumda açık oylama istihsalinde 
ekseriyet bulunmasına imkân olmıyacaktır. Bu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Muammer Obuz'un, bâzı eşya ve maddelerin sa
tışına dair, sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mehmet Yüceler, Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demirc
in yazılı cevapları (7/169) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Ankara 

öz : Soru. 

Aşağıdaki sorularımın, alâkalarına göre, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı, saygılarımla 
istirham ederim, 

30 . 9 1964 
C. Senatosu Konya Üyesi 

Muammer Obuz 
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itibarla ve tekrar yeniden oya koyma mecburi
yeti hâsıl olacaktır. Bu itibarla.. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Kanu
nu geçirmiş olsak da oylamasını yarına bırak
sak gündemimizden bir iş eksilmiş olur, nasıl 
tensibederseniz? 

BAŞKAN — Açık oy sonuna kadar bu ar
kadaşlar burada kalırlar mı? Kalırlarsa mese
le yoktur. 

CAVİT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Ar
kadaşlar lütfederlerse, acele vaziyeti vax*. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede
yim. Şimdi kararlar, malûmuâliniz çoğunlukla 
alınır. Fakat Senatoda mutlaka her zaman 93 
kişinin bulunması lâzımgelm*z. Koridorlarda 
olabilirler. Oy sırasında gelirler. Ama, bizim 
Divanca alınmış bir kararımız vardır. 47 kişi
nin yani 93 kişinin yarısının hiç olmazsa burada 
bulunmasını şart koşmuştur. 47 kişi mevcudol-
madığma göre, müzakereye devam etmekte ma
zurum. Binaenaleyh, Perşembe günü saat 14 de 
toplanmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

Sorular : 
1. öteden beri ve bilhassa son günlerde, şe

hirlerimizde ezcümle Ankara'da Kızılay ve Ulus: 
semtlerinde, değişik ve adedleri çoğalmakta olan 
mağaza ve dükkânlarda başta Amerikan men
şeli olmak üzere İtalyan veya Fransız menşeli 
lüks veya harcıâlem ev, giyim eşyaları, süs ve 
gıda madeleri - kahve, çay, viski, bira, sigara 
ve reçeller - bol miktarda ve çeşitli olarak, hat
tâ sipariş dahi kabul edilmek suretiyle, serbest
çe satışa arz edilmektedir. 

Bakanlıklar bu vakıaya muttali inidirler? 

a) Yukarda sözü geçen eşya ve maddele
rin ekserisinin, mer'i mevzuata göre yurda it
halleri memnu veya formaliteye tabi veya resim 
ve harca ba-ğlı oldukları bilinmekte iken, bun
ları böylesine satışlarının Hangi mevzuat ile ne 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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suretle bağdaştığı ve serbestinin ne suretle te
min edildiği ? 

b) Aynı eşya ve maddelerin ve bilhassa gi
yim ve ev eşyası ve gıda maddelerinin memleke
tin umumi sağlığını veya alıcı eşhasın sağlıkla
rını tehdidetmediği kabul edilmekte midir? Ak
si ise hangi daire veya makam bu eşya ve mal
zemenin sağlık kontrolünü yapmış ve ne suretle 
satış izni vermiştir. 

2. Sözü gecen eşya ve maddelerin meşru 
aynı cins.satış mevaddı ile rekabet etmediği, 
masum vatandaşı lükse ve israfa teşvik eylenue-
diği kabul edilmekte midir1? Böyle olduğu ve 
gümrük resimleri ve sair harçların alındığı ve 
kaçak niteliğinde olanlar hakkında takibat icra 
edildiği kabul edilmekte ise : 

a) Kesim ve harçların tahsili ne suretle 
mümkün olmaktadır, hangi daire ilgilenmiştir, 
miktarı ve mükellefleri belirli midir? 

1)) Kac,ak maddeler hakkında yapılmış ta
kibat var mıdır, ne kadardır, zanlı eşhas kim
lerdir, takiple ilgili makam neresi olmuştur'? 

c) Bundan böyle konu üzerinde olunacak 
muamele hakkında alâkalı bakanlıklar ne dü
şünmektedirler? 

Gümrük girişlerinde aynı eşya ve maddele
ri vatandaşlar serbestçe getirmek imkânına mâ
lik midirler, takibe tabi tutuklukları bilinen 
bâzı nıevad satıcısı veya taşıyıcısı - ezcümle 
kahve ve sigara ve içkiler - ile sözü geçen ma-_ 
gaza ve dükkânlardaki serbest satış yapan er
babı ticaretin aralarında fark hukukî veya hu
susi olarak nedir? 

e) Sözü geçen eşya ve maddelerin bu piya
saya intikalinde memleketimizde bulunan bâzı 
görevli ecnebi eşhasa münhasır satış yapmakla 
yetkili kılman müesseselerin rolü var mıdır? 
Var ise, bu hal kendi mevzuatları ve Türk mev
zuatı ile ne suretle ve hangi ahkâm ile bağdaş
makta kabul edilmiştir? 

21 . 11 . 1964 
Oumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 

İlgi : 13 . 10 . 1964 tarih ve Kanunlar Md. 
4197/7/169/5525 sayılı yazıya. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Muam
mer Obuz tarafından verilen, bâzı eşya ve mad
delerin satışına, dair yazılı soru cevabının ili
şikte takdim kılındığını saygı ile arz ederim. 

Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Muammer 

Obuz'un, bâzı eşya ve maddelerin satışına 
dair yazılı sorusu cevabıdır 

Önergedeki, Bakanlığımı ilgilendiren konu
lar üzerinde görüşmelerimiz ve bugüne kadar 
bu mevzuda, mevcut mevzuat uyarınca Bakan
lığım tarafından alınan sıhhi ve idari tedbirler 
aşağıda belirtilmiştir. 

Amerikalıların PX'indeıı veya benzeri ka
nalılardan piyasaya intikal ettiği tahmin olu
nanı yenilecek ve içilecek gıda maddeleri ile 
kullanılacak eşyaların diğer bir deyimle ithal 
veya çeşitli yollarla yurda giren ve sağlığı 
ilgilendiren bu gibi maddelerin tabi olacağı 
mevzuat daha ziyade Gümrük ve Tekel Bakan
lığını ilgilendirdiğinden giriş kapılarında bun
ların kont rol 1 arının gümrük lâboratuvarlarmda 
yapılması ve ancaak kontrollardan sonra zarar
sız ve. aynı zamanda Gıda Tüzüğüne uygun 
olanlarının yurda sokulmasına müsaade edil
mesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan 1952 yılında Bakanlar Ku
rulunun! 3/15481 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
[giren «Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı 
ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını 
gösteren Tüzük» ün 69<9 nem maddesi : Bu Tü
zükte yazılı gıda maddeleri ille umumi sıhhati 
illgllendiren eşya v>e levazımın belediyeler sağ
lık teşkilleri mensupları tarafından ve belediye 
veya belediye sağlık teşkilâtı mevcudolmıyan 
yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
sıhhi teşkilâtına mensup veya bu Bakanlığın 
ayrıca vazifelendireceği diğer memurlar tara
fından bu tüzük hükümlerine ıgöre murakabe 
olunur.» hükmünü âmir olmakla ancak mura
kabenin gıda maddeleri tüzüğünde isimleri 
kayıtlı gıdalarla, eşya ve levazıma tatbik olu
nabileceğine ve sağlığı ilgilendiren maddele
rin tüzükte gösterileni özelliğine göre muamele 
edebileceği 'hususunu işaret •etmektedir. 

Tüzüğün verdiği yetkiye istinaden halk 
sağlığını korumakla mükellef olan Bakanlı
ğım şikâyet konusu maddeleri mer'î mevzuatı-
ınız muvacehesinde tetkik ve kontrol ettirmek 
maksadiye Refik Saydam Merkez Hıfzıssd;ı 
Enstitüsüne gerekli talimatı vermiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca konunun taşıdığı ehemmiyet nazara 
alınarak Gümrük ve Telkel Bakanlığına örne-
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ği ilişik 16 . 11 . 1964 "tarih ve 8459'sayılı yazı 
gönderilmiştir. 

Refik Saydam Merkez Hnfzıssıhha Enstitüsü 
analizleri sonucuna intizar edilmekle beraber 
keyfiy et Ba kanlığımı a hassasiyetle ta ki bolun -
maktadır. 

Gümrük ve 'Tekel Bakanlığına gönderilen 
16. 11 . 1964 tarih ve 4559 saydı yazımızın ör
neğidir. 

Ankara Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü
ğünce Amerikalıların. PX'inden piyasaya in
tikal eden dış memleketler menşeli gıda mad
delerinin tahlil için liefik Saydam Merkez 
Hıfzıssıbha Enstitüsü Müdürlüğüne gönderil
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Mer'î Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri 
dışında imal edilmiş olan İni gibi gıda mad
delerinin hangi esaslara göre muayene kabul, : 
reddine dair bir malûmat bulunmadığından 
mezkûr nraddelerin Gıda Maddeleri Tüzüğü 
hükümlerine göre muayyen eve tabi t utulması 
adı gecen enstitüye 'bildirilmiştir. 

Ayrıca yurt dıışı mevzuatına göre •hazırlan
mış olan gıda maddeleri ve alkollü içkilerin 
muhtelif yollarla piyasaya intikal ettikleri 
görüldüğünden ve mevzuatımız dışı olmaları 
dolayrsiyle böyle kaçak olarak yurda giren ıgıda 
maddeleri hakkında takibat gerektiği düşü
nülmektedir. 

•Tatbikatta bu işlerin aracılığını yapanla
rın piyasaya ve mevzuatı zedeleyici ihtilâflara 
yol açacağı göz önünde tutularak Bakanlığı
nızca gerekli tedbirlerin alınması, hususuna 
musaba d elerini" arz ederini. 

Dr Recep Heybeli 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Müsteşar Muavini 

T. O. 
Gümrük ve Teke! Bakanlığı 9.11.19H4 

G. Gn. Md. Kontrol Md. 
238561 

Konu : Konya Senatörü Muammer 
Obuz'un soru önergesi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

sözlü, 13.10.1964 gün ve 4197-7/169/5525 sayılı 
yazınız. 

•Bu yazınıza ekli Cumflıuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Muammer Obuz'un 30.9.1964 tarihli soru 
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önergesinde, Ankara'da bâzı mağaza ve dükkân
larda Amerika, İtalya veya. Fransız menşeli lüks 
veya harcıâlem ev, giyim eşyaları ile süs ve gı
da maddelerinin serbestçe satışa arz edildiği be
lirtilerek Bakanlığımızın bu vakıaya muttali 
olup olmadığı, bunların satışının hangi mevzuat 
ile ne suretle bağdaştığı, serbestinin ne suretle 
temin edildiği, kaçak niteliğinde olanlar hakkın
da, takibat icra, ediliyorsa resim ve harçların tah
silinin ne suretle mümkün olduğu, takibedilen 
vergi miktarı ile zanlı eşhasın kimler olduğu, 
bundan böyle konu üzerinde olunacak muamele 
hakkında ne düşünüldüğü, .sözü edilen eşyanın 
piyasaya intikalinde, memleketimizde görevli ec
nebi eşhasa münhasır satış yapmakla yetkili kı
lınan müesseselerin rolü olup olmadığı sorul
maktadır. 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi bâzı büyük ille
rimizde mevcut bir kısım mağaza ve dükkânlar
da, Amerika, İtalya, Fransız ve Alman menşeli 
ev, giyim eşyaları, süs ve gıda maddeleri, kahve, 
çay, viski, bira, sigara ve sairenin satılmakta ol
duğu bir vakıadır. Ancak bu kabil eşya, aşağıda 
belirtilen sebeplerden dolayı piyasaya intikal 
edebilmektedir. 

1. 5383 sayılı Gümrük Kanununun 19 rıcu 
maddesi hükmüne göre, Türkiye'ye gelen yolcula
rın beraberlerinde getirdikleri kullanılmış ve 
kullanılmamış zat eşyasının, gümrük vergi ve re
simlerinden muaf olarak yurda sokulması gerek
mektedir. Çalışmak, seyahat etmek gibi sebepler
le yurt dışına çıkı]) avd'et eden vatandaşlarımı
zın beraberlerinde getirdikleri giyim eşyası, tu
valet malzemesi ve sair zatî eşyası kullanılmış ol
sun veya olmasın, hiçbir vergi ve formaliteye ta
bi tutulmaksızın yurda sokulmakta ve bunların 
bir kısmı piyasaya intikal etmektedir. 

2. 6427 sayılı, 7.7.1954 neşir tarihli Kanun
la tasdik edilen (Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında, «Kuzey Atlan
tik Aııdlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuv
vetlerin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına 
nıütaallik Anlaşma) hükümlerine göre, Amerika 
Birleşik Devletleri personelinin istimali için ha
riçten getirilecek erzak, maddeler ve diğer eş
yalar, gümrük vergi ve resimlerinden muafen 
yurda sokulmakta ve askerî mağazalar, kantinler 
ile subay kulüplerince Amerika Birleşik Devlet
leri personeline satılmaktadır. Mezkur Anlaşnıa-
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nm 4 nöü maddesinde, askerî mağazalar, kantin
ler, subay kulüpleri gibi Amerika Birleşik Dev
letleri özel askerî müesseselerimin mutabık kalı
nan mahallerde ruhsat, teftiş, vergi ve tekâlif
ten muaf olarak faaliyette bulunacakları derpiş 
edilmiş olduğundan, Amerika Birleşik Devletleri 
personeli tarafından askerî mağaza ve kantinler
den alman eşyalardan bir kısmı piyasaya intikal 
ederek satılmaktadır. 

Yükardaki l nei maddede belirtilen zatî eşya 
muafiyetinden istifade ederek yurda sokulan eş
yanın, piyasaya intikali, 2 nei maddede sözü edi
len eşya ile yurda kaçak olarak sokulan eşyanın 
da mağaza ve dükkânlarda satışını kolaylaştır
maktadır. Bu itibarla, bu kabil eşyanın piyasaya 
intikalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alın
masını teminen Bakanhkla.rara.si bir komisyon 
kurulmuş ve çalışmalara başlanılmıştır . 1 ve 
2 nei maddelerde belirtilen hususlar ayrı eyrı 
etüt edilmek üzere mezkûr komisyon iki su ko
misyona ayrılmış olup bu su komigyonların fa
aliyetleri neticesinde gerekli tedbirler bulunup 
uygualııacaktır. 

2 nei maddede bahsi geçen eşyanın satışını 
önlemek üzere, sigara, alkollü ve alkolsüz içkinin 
tahdide tabi tutulması, bu maddeler ile süs, gıda 
maddeleri ve giyim eşyasının Amerika Birleşik 
Devletleri askerî mağaza ve kantinlerinden satıl
dığını beli:rtir bir şekilde damga, işaret vurul
ması gibi bâzı tedbirler hususunda Amerika 
Birleşik Devletleri makamlarının yetkili temsilci
leri ile yapılan toplantılarda ön mutabakata va
rılmış ise de, su komisyon çalışmaları halen ne
ticelenmemiş olup devam etmektedir. 

Zat eşyası muafiyetinden faydalanarak yur
da sokulan eşya hususunda çalışan su komisyon 
ise, zatî eşya muafiyetinin kanun hükmüne müs-
tenidolması sebebiyle bu muafiyetin kaldırılması
nın veya tahdidedilmesinin imkânsız olduğu, an
cak yurda kaçak olarak giren eşyanın zatî eşya 
muafiyetinden faydalanarak yurda sokulan eşya 
meyammda satışının önlenmesi bakımından ka
çakçılığın önlenmesinin gerektiği kanaatine var
mış, Güney illerimizde vâki kaçakçılığın önlen
mesi hususunda daha önce yapılan bakanlıklar-
arası toplantıda alınması öngörülen tedbirlere 
aynen iştirak etmiştir. 

Her iki su komisyonun faaliyetleri neticesi 
ö3a!9 komisyonda müzakere edilip önleyici tedbir
ler hususunda gerekli karar alınacaktır. I 
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Yukarda arz ve izah olunduğu üzere, soru 

önergesine konu olan husus ile Bakanlığım ve 
diğer ilgili bakanlıklar ilgilenmekte ve gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda faaliyette bulun
maktadır. 

Bilgi alınmasını arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Mehmet Yüceler 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 9.2.1965 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 

Milletlerarası İktisadi îş 
Birliği Teşkilâtı 

Etüt ve Mevzuat Şb. 
Sayı : 593487 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın 

Muammer Obuz'un, şehirlerimizde ezcümle An
kara'da Kızılay ve THus semtlerinde bâzı mağaza 
ve dükkânlarda başta Amerikan menşeli olmak 
üzere İtalyan veya Fransız menşeli lüks veya 
harcıâlem ev, giyim eşyaları süs ve gıda madde
lerinin bol ve çeşitli olarak, hattâ sipariş kabul 
edilmek suretiyle satılmasına dair Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları ile 
Bakanlığımca cevaplandırılmasını istediği soru
lardan Bakanlığımı ilgilendiren hususlar ilişik
te sunulmuştur. 

Balhisi geçen cevabın adı geçen Sayın Senatör 
Muammer Obuz'a verilmesini saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Maliyo Bakanı 
Ferid Melen 

Sayın Muammer Obuz 

<Konya Senatörü 

Şehirlerinrzde, ezcümle Ankara'da Kızılay ve 
TTlus semtlerinde bâzı mağaza ve dükkânlarda baş
ta Amerikan menşeli olmak üzere İtalyan veya 
Fransız menşeli lüks veya harcıâlem ev, giyim 
eşyaları süs ve gıda maddelerinin bol ve çeşitli 
olarak, hattâ sipariş edilmek suretiyle serbest
çe satıldıklarına işaretle Gümrük ve Tekel, Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanlıkları ile Bakanlı
ğımca cevaplandırılmasını istediğiniz sorulardan 
Bakanlığımı ilgilendiren hususlar aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Bahis konusal vakıaya Bakanlığım muttali 
bulunmaktadır. Piyasada, şürülegelmekte olan bu 

154 

http://Bakanhkla.rara.si


O.'Senatosu B : 24 
malların memleketimize NATO personeliyle ilgi
li NATO Sözleşmesinin 4 neü maddesi hükmü 
tatbikatından; normal ithal rejimi dışında yolcu 
beraberi getirilebilen mallar ile ilgili ithalât tat
bikatından ve doğrudan doğruya kaçakçılık su
retiyle yurda sokulduğu düşünülmektedir. 

NATO Sözleşmesinin 4 ncü maddesinin tadil 
edilmesi veya ortadan kaldırılması, tek taraflı 
olarak meselenin milletlerarası mahiyeti sebebiy
le bahis mevzuu bulunmamaktadır. Kaldı ki. bu 
maddenin tatbikatını karşılıklı olarak düzenle
mek mümkün bulunmaktadır. Yolcu beraberinde 
halen kambiyo mevzuatına göre TL. 1 000 lık 
zat ve aile ihtiyacı için eşya getirilebilmekte 
TL. 300 lık eşya ise, Türkiye'deki şahıslara ha
riçten hediye olarak gönderil ebilmektedir. Bu 
mallar yekûn teşkil edecek ve doğrndan doğruya 
piyasaya intikal ettirilebilecek mahiyette görül
memektedir. Bundan gayri olarak Türkiye'ye 
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gelen göçmen ve mülteciler îskân Kanunu hü
kümlerine istinaden birtakım ithalât yapabil
mekte iseler de bunların külliyetli bir miktarda 
olamıyacağı açık 'bulunmaktadır. 

Bu itibarla bahis konusu keyfiyetle ilgili 
olarak bir mevzuat değişikliğini gerektirecek bir 
durum müşahade olunmamaktadır. 

Kanun dışı yollardan normal ithalât dışında 
Türkiye'ye girmekte bulunan zikri geçen mal
larla ilgili olarak Bakanlığımda bakanlıklararası 
temsilcilerin iştiraki ile toplantılar yapılmakta 
ve bu duruma mâni olabilmek gayesiyle alınabi
lecek tedbirler gözden geçirilmektedir. Bu çalış
maların sonucu olarak yakın bir aamanda ge
rekli tedbirler alınmış olacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

8. — DÜZELTÎŞ 

14 . 1 . 1965 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli Markalar kanunu teklifine dair 525 Sı
ra Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 
Sayfa Sütun Madde Fıkra Satır Yanlış Doğru 

19 
19 
21 

23 
23 

25 
27 
27 
16 
39 

1 
1 
2 

1 
2 

2 
2 
2 
1 
2 

12 
13 
17 

20 
18 

21 
24 
24 
43 
47 

C 
3 
1 

2 
2 

5 
1 
2 
2 

Matlap basma 

4 
1 
1 

2 
4 

5 
2 
2 
3 

girmiş 
bendinde 
yukarıki himaye 
masrafları; 

hüçhan 
Andlaşma mükellefi
yet 
ihracı 
tiyen 
Bakanlığına 

ÜÇÜNCÜ 
Hukuk ve ceza dâvaları 

girmemiş 
bendlerinde 
yukarıki maddede ya
zılı himaye 
rüçhan 
Andlaşma veya mü
kellefiyet 
ibrazı 
istiyen 
Bakanlığınca 
masrafları 
KISIM 
konacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Millet
vekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması 
hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet YavaVın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi haklımda kanun teklifinin reddine dair Bütçe ve Plân Komisyo

nuna verilen oyların sonucu 

(Komisyon raporu reddedilmiştir.) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 4 9 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Fahri Ozdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Sakıp önal 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulıısoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nnri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim TTancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamcttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

M 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet TTazer 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kurumlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

M. Akif Tekin 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Nadir Nadi 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKlŞEHlS 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
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Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
T. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
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KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KÜTAHYA 

t. Etem Erdinç 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 
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NlĞDE 

Kudret Bay han 
RİZE 

Osman Moedi Agun 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Znlotrlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

[Çekinser] 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

[Oya katthmy anlar] 
AYDIN 

tskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Baskın) 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alfteddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Erttığ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Âmil Artus 

Hasan Atakan 

Ömer Ergün 

Necati özdeniz 

N. Zerin Tüzün 

Nevzat özerdendi 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıea 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Suat Hayri Ürıriiplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça (I.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 
(t.) 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurralıman Kavak 

SÎVAS 
Rifat Öçten (I.) 

C. Senatosu 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

B : 24 12 .1.1965 O : 1 
YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

I Açık üyelikleri 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yeldin 2 
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Markalar Kanunu hakkındaki kanun tekfinin ikinci maddesinin açık oylama sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

Üye sayısı •. 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BURDUR 

ö . Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki T uluna j 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumralu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Refet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
(^mer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragrp Üner 
Necati özdeniz 
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[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Kadri Kapları 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevl'ik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
İMchmct Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKERI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça (I.) 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca (I.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun (I.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANİ. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Zerrin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Açık üydikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

24 NCÜ BİRLEŞİM 
12 . 1 . 1965 Sah 

Saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, Adalet Bakanı Sedat Çumralı (Es
ki) hakkında Meclis Soruşturması açılması 
hakkındaki önergesi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun soruşturmaya mahal olmadığına 
dair raporu. 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

X 1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) (S. Sa
yısı : 513) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] (Bi
tiş tarihi : 22 .1.1965) 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair MHlî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına, dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'm, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztükçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

9. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
(6/297) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/298) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/302) 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nusret Tuna'nın, Millet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyelerle, 
bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları tah
sisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/305) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/310) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/95, 2/96; C. 

Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514) [Dağıtma ta
rihi : 16 .12 .1964] (Bitiş tarihi : 22 .1.1965) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcah'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 2/144) 
(S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 16 .12 .1964] 
(Bitiş tarihî : 22 .1.1965) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/257, C. Se
natosu 2/145) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi: 
16 . 12 . 1964] (Bitiş tarihi : 22 . 1 . 1965) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/78, C. Senatosu 2/146) (S. Sayısı : 517) 
[Dağıtana tarihi : 16 . 12 .1964] (Bitiş tarihi : 
22 .1.1965) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (C. Senatosu 2/148) (S. Sayısı: 
520) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1964] 

X 6. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/756; C. Senatosu 1/444) (S. Sayısı : 
526) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 

X 7. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l, A/2, A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/764, 
2/770, 1/759) (C. Senatosu 1/445) (S. Sayısı : 
527) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 
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X 8. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasamsı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi: 1/767) (C. Senatosu : 1/446) (S. 
Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 

V 
ÎKİNCÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/371, C. Senatosu 1/433) (S. Sayısı : 519) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1964] (Bitiş tarihi : 
8.3.1965) 

2. — Markalar Kanunu hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/160) (C. Senatosu 2/140) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 20 .1.1965) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 /95 , 2 / 9 6 ; C. Senatosu 2 /143) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 441) 

Millet Meclisi 16 .7 .1964 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 876 - 393, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sa
yılı Maaş Kanununun hâzı maddelerini değiştiren kanun teklifinin reddine dair olup Millet Mecli
sinin 13 . 7 . 1964 tarihli 125 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 9, 16 . 1 . 1964 ve 13 . 7 . 1964 tarihli 29, 34 ve 125 nci Birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 441) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 14 . 9 . 1963 

Esas No : 2/95, 2/96 
Karar No : 176 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 'Kastamonu Üyesü Ahmet Nusret Tuma'nın 1108 sayılı Maaş Ka-
aıununun 1559 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesiinin değiştirilımesi hakkındaki, Cum-

54 



hnriıyet Senatosu Tunceli Üyem M. Ali Demir'in ayın kanuna ibâzı hükümler ilâvesi hâkkundafci 
teklifleri iligili Hükümet tomsİlcilerinin iftirakiıyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun Itoklifleri ücretli memurLara dıa ma aş İT] ar giıbi tâytinl erini ımütaakıp 15 günlük işe 
başlama hakkı tanınması, hastalık ve yıllık izinlerin önemurlana İt/anman /miktarlara çıkarıl
masını hedef tutmaktadır. 

Mer'i ımeıvzuaıfctaJki ücretli /memurlar statüsü muvacehesinde tekliflin IkaıbüLünün yerinde ola
mayacağı, yenli personel rejiminde 'nakdî statü baklanından daimî hiiamıetlilerin ide .maaşlı me
murlar kategorisine alınmaları prensliibi mevcut (bulunduğu, 15 milyonluk portesi olacağı ımülâ-
İmzal&riyle teikllif Ikamiısyonuımuzca uygun görülmiyerek reddedihniiştir.. 

Raporumuz, (i 
Balkan 

* Hatay 
§. İnal 
Ankara 
M. Ete 

l-enel 

İmzada ıbulunamadı 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Siirt 

A. Yaşa 
İmzada 'bulunamadı 

Kurulun tasvibine arz 
ıBaşkaınvekili 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
R. Özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

edilmek 

A. 

S. 

E 

üzere Yüksek 
SÖKCÜ 
Ordu 
/ / . Onat 
İçel 
Kutlay 

ûVlaraş 
'. Kaplan 

Başjkiahl 

Tralbzon 
A. Şener 

ığa sunulur. 
Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
Kars 

K. Okyay 

Mardin 
§. Aysan 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 
Esas No. : 2/143 

Karar No. : 24 

13 . 11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sayılı 
Maaş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde Ko
misyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin reddine müte
dair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Malî ve İktisadi 
Komisyonu Bask 

/ / . Â. Türker 

Manisa 
R. Ulusoy 

İşler 
anı 

Ankara 
R. Etker 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Z. İslâm 

Sinop 
#. Batur 

Amasya 
M. Zeren 

Giresun 
M. İzmen 

İzmir 
E. Kansu 

1 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Hatay 
?. Bahadırlı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 514 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 2/143 
Karar No. : 50 

11 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1159 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sa
yılı Maaş Kanununun maddelerini değiştiren kanun teklifi, Komisyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarih
li toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu kanun teklifi ile ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonu-
muzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince teklifin reddine mütedair rapor Komisyonumuz
ca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kâtip 
içel 

C. T. Okyayuz 

İstanbul 
E. Özden 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. KüçÂik 

Kayseri 
H. Dikeçligİl 

Ankara 
N. Ağvrnaslı 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 

Konya 
M. Dinekli 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 514 ) 





Dönem : 1 
Toplantı 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi l§ler ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (M. Meclisi 2/327; C, Senatosu 2/144) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 397) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 7 . 19(11 
Sayı : 3451-16722 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 13 . 7 . 1964 tarihli 125 nci Birleşimin
de görüşülerek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak su
nulmuştu]". 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmcn 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 22 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 9,16'-. 1 . 1964 ve 13 . 7 . 1964 tarihli 29, 34 ve 125 nci birleşimlerinde görümler ek redde
dilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 397) 

MiLLKT MECLİSİNİN* KABCL HTTİfli MUTİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
.Esas No. : 2/327 10 . 9 . 1963 
Karar No. : 156 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozca
lı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek kanım teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emekli San
dığı Umum Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifinde 20 yılını dolduran kadın memurlara emeklilik hakkının tanınması derpiş olun
maktadır. 

Malî yükünün 100 milyon liranın üstünde oluşu münferidolarak ele alınmasının yeni personel 
rejimini rencide edeceği, plân ve 1963 yılı programının sosyal güvenlik bölümünde öngörülen per
sonel prensiplerine aykırı düşeceği ve personel rejiminin getireceği hükümlerle çelişeceği, kadın 
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memurlar lehine bir tefrik yapılmasının sosyal sigortalardaki, umumiyet prensilbino de aykırı 
bulunuşu sebepleriyle Hülcümet görüşünü belirten Başbakanlık Komisyonunca uygun görülmi-
yen teklif, komisyonumuzca da reddedilmiştir. 

Raparumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
8. İnal 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
İL Özal 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. Îslimyeli 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Bu rapor 
Sözcü ve Kâtip 

Yozgat 
V. Uyar 

M. 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
, Alicanoğlu 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İğler Komisyonu 13 . 11 . 1961 
Esas No. : 2/141 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozoahiım, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi : İlgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin reddino 
mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

// . Â. Tilrker 

Manisa 
R. Uhısoy 

Ankara 
R. Etker 

Bu raporda 
Sözcü ve Kati]: 

Z. İslâm 

Sinop 
S. Batur 

> 

Amasya 
M. Zeren 

Giresun 
M. İzm en 

İzmir 
E. Kansu 

E. 

Tabiî Üye 
H. Aksoyoğlu 

/ 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Kök 

Hatay 
Bahadırlı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 515 ) 



Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/144 
Karar No. : 52 

11 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lıitl'i Bozcalnım, ">434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi, komisyonumuzun 10 . V2 . 1964 tarihli toplantısında bakanlık temsilci
lerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
komisyonumuzca kabule; şayan görülmiycrek Mil et Meclisince kabul edilen ve teklifin reddine 
mütedair olan rapor komisyonumuzca da aynen bel ..imrenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzeri Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kâtip 
İçel 

V. T. O'kyayıız 

Sözcü 
İstanbul 

0. Gümüşoğlu 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

İst anbııl 
E. Özden 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Kayseri 
II. Bikeçligil 

Denizli 
C. Akyar 

Konya 
M. DineMi 

• * • • * • • 

O. Sena/tosu ( S. Sayısı ; 515 ) 





Donam : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhu
riyet Senatosu içtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2 /148) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Curnlhuriiyet Senatosu îçtıüzüğünün 43 mcü maddesinin değiştirilmesine mütedair İçtüzük tek
lifimiz ilişikte suımuinraıştur. 

Gereğinle müsaadeleri saygı ile rica olunur. 
Anlbara Senatörü 

H. O. Bekata 

GEREKÇE 

iTeklif, komisyon çalışmalarının üyeler tarafından yakından takibedilebilmesini temin ama-
cüyle eski Meclislerde olduğu gibi muayyen zamanlarda yayımlanan Genel Sekreterlik ra
porlarımın ihdasına önıgörmıeıktedir. 

Bahse Ikonu raporlar Resmî Gazete ile de yayınlanmak suretiyle Cumihuriyet Senatosu ça-
lışımıalarımiın umuımi efkârın da 'bilgisine sunulabilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

Teklif, İçtüzüğün 43 mcü maddesine 'birinci fıkra olarak itlhal olunacaktır. Bu tercih, yeni 
bir madde olarak .mıetniei ithalinim yaratacağı güçlükleri izale ve mevcut sistematiğin ibozulma-
sini önlemek maksadını gütmektedir. 

Madde maitlabı da, dklenen 'bu yeni fıkraya uygun olarak tadil olunmuştur. 

Cumhuriyet iSenatosu İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumlhuıriyet Senatosu içtüzüğünün 43 ncü maddesi aşağıda gösterildiği gibi 
değiştirilmiştir : 

Belgeler 

Madde 48. — Komisyonlarını gördükleri işler hakkında her toplantı yılı sıomuında Genel Sek
reterlik tarafından 'bir rapor tanzim ve Başkan'ığa takdim olunur. 

Başıkanlıikça bu rapor bastırılarak üyelere dağıtılır ve Resmî Gazete ile de yayınlanır. 
Komisyon belgeleri ile tutanakları ve 'bunların ilgili 'bulundukları tasarı ve teklifler, 

Genel Kurulca karara (bağlandıktan sonra, Cunvhuriyetı Senatosu Başkanlık Divanınca Cuımıhu-
riyet Senıaltosu <aır§iıvleminde muhafaza ettirilir. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük Ikaibuiü tarihinde y ürürlüğe ıgiirer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük hükümlerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 17 . 12 . 1964 

Komisyonu 
EsastNo. : 

Karar No. : 110 

Yüksek (Başkanlığa 

Cuimlhuıriye't Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nını, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 43 nıeü maddesinin değiştirilmeısiıne dair içtüzük 'teklifleri Yüksek Baışkanlukça komisyonu-
mtuıza havale oluomalkla, komisyoınuınrazun 16 Aralılk 1964 tarühli Birleşiminde tetkik ve müza
kere olumdu : 

'Teklif, Genel Sekreterlik raconlar man i(hda,smı önlgörmiektedir. -Bahse kıonıu raporlar esas 
itibariyle mıeıvcuıfc işlerin üyeler tarafından! bi ünmesini ve uzun müiddet elde bulunduğu 
halde sonuçlandırıl amııyatn işler hakkında gereğini temini edici mıalhiy ettedir, Ancak, Anayasa-
muz, kahul etmiş olduğu 'sistem ile Cumhuriyet Senatosunda kanunlarııı ibiriıkmıesini ve .gecik
mesini önlemiştir. 

Diğer taraftan, Gemel Sekreterliğim de ziyade'siıyle maihmul olduğu 'bir gerçektir. 
iBu sebep ve esaslar dâhilinde teklif ktomısylonumuizıea benimısıenımıeımiş ve reddi kara'rlaş-

tırılımiışjtır. 
Grenci Kurulun tasviplerine suınulmıak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S- Sarıgöllü \ 

Çanakkale 
N. Altan 

Bu Raporda Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. 

Â. Artus 

Diyarfbiakiir 
A. Erdoğan 

K. 

Ü. 

Uşak 

Ağrı 
S. 'Türkmen 

Hatay 
M. Deliveli 

Coşkunoğlu 

Burlsa 
Ş. Kayalar 

Konya 
M. Obuz 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 520 ) 



Dönem : 1 p A f » 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ü Z Î ) 

Markalar Kanunu hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi tşler ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 2/160; 

C. Senatosu 2/140) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 526) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1371-5908 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1964 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, Markalar Kanunu hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 1.3. 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edümi§ ve Genel Ku
rulun 7 . 7 . 1964 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 526) 

Malî ve İktisadi tşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu 

Esas No. : 2/140 8 . 12 . 1964 
Karar No : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 
1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnemesine ek kanun teklifi ile Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, Markalar ve Menşe İşaretleri hakkında kanun teklifi komisyonumuzda ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. Teklifin genel gerekçesinde tafsilen be
lirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri bilgiler komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilerek kanun teklifinin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ancak teklifin (2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 25, 28, 33, 43 ve 51) nci maddeleri ihtiva ettikleri terim ve 
maddelerle ilgili numaraları, yapılması gerekli redaksiyon düzeltmelerine uyularak kabul edilmiş 
olup kanun metnindeki (7, 24, 27, 34, 35, 36) ncı maddeleri de yeniden tedvin edilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

.Kanun metninde bulunan geçici madde de aynen muhafaza edilmek suretiyle komisyonumuzca 
kabul edilmiştir, 
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Yapılan değişikliklere ait zaruri açıklamalara gelince : 
ikinci maddenin matlabı marka çeşitleri şeklinde değiştirilmiş ve 'buna. uyularak ikinci mad

denin birinci satırında geçen «Markaların nevileri» ifadesi markalanıl ('eşitleri, şeklinde değişti
rilmiştir. Aynı maddenin (b) bendinin son satırında geçen «Konsern» kelimesinin uygulamada 
kesinlikle tarifi ve anlaşılması mümkün görülmediğinden «Konsern marka» terimi «müşterek mar
ka» şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinin birinci satırındaki «İmalâtçı, müstahsil ve tacirlerin 
müşterek menfaatlerini» ifadesi yerine 'maksadı, daha açık şekilde ifade eden «Birinci maddede sa
vılan işlerle uğraşanların menfaatlerini» ifadesi kabul edilmiştir. Bu bendin ikinci satırındaki «Or
taklık veya dernek şeklinde» terimi maddenin şümulünü sınırlayıcı »örüldüğünden metinden çı
karılmış ve son satırındaki «Kuruluşa ait marka bir» terimi de «Kuruluş tarafından kullanılan mar
kalar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Üçüncü maddenin matlabıudaki «Prensibi» kelimesi lüzumsuz görüldüğünden kaldırılarak sade
ce «Tescil» kelimesinin muhafazası ile iktifa olunmuştur. 

4 ncü maddenin (a) bendinde «'boyama» kelimesinden sonra gelen «gibi» kelimesi bu bendin 
mânasını lahdidetmekte olduğundan dağlama gibi hallerin de ibeııdin şümulüne almak için «gibi» ke
limesi yerine «veya sair» kelimesinin konulması uygun görülmüştür. Aynı maddenin (c) bendine 
sarahat vermek bakımından «Muayyen bir renktuı», «münferit 'bir harften» ve «Rakam veya ra
kamlardan» ibarelerini bend içinde birbirinden kesinlikle ayrılması zaruri görülmüştür. Aynı mad
denin son fıkrasındaki «sözü geçen hususlar» ibaresi fıkranın anlaşılmasını ve uygulanmasını güç
leştirecek mahiyette bulunduğundan fıkra aynı maksadı daha açık şekilde ifade edecek bir tarzda 
yeniden, kaleme alınmıştır. 

Beşinci maddenin son fıkrası hükmü bir işaretin marka olarak lescil edilip edilmiyeceğinin 
(âyini sırasında göz önünde tutulması gereken genel kıstası gösterdiğinden bu hükmün 5 nci mad
dede kalması 'kanun tekniği bakımından mahzurlu mütalâa edilmiş ve mezkûr hüküm müstakil 
ve diğer hükümlere de şâmil bir mahiyette 7 nci madde olarak tedvin edilmiş ve bu maddeye ge
rekli matlap konulmuştur. 

Altıncı maddenin birinci fıkrasının esas unsurları bu fıkranın bendlerinde yvv aldığından 
maddenin 3 ncü fıkrasının başındaki «1 nci fıkrada» kelimelerine vuzuh'vermek için bu kelimeler 
yerine yukarıdaki (a, b, c),ibaresinin konulması faydalı, bulunmuştur. 

7 nci madde yukarıda işaret edildiği üzere Ibıı madde teklife komisyonumuz tarafından ilâve 
edilmiş ve bu sebepten dolayı da kanun teklifindeki madde numaraları intizamı temin maksadiy-
le değiştirilmiş olup bu değişiklik kanun metnindeki eski 32 nci maddeye kadar devam etmiş ve 
bu maddenin metinden çıkarılmasiyle kanun mel ilindeki madde numaraları yine eski numara
lar üzerinden devam, ettirilmiştir. 

S, i) ucu maddede sözü geçen tüzel- kişiliklerin hepsi resmî mahiyette olmadığından bu mad
denin nıatlabındaki resmî kelimesi çıkarılmış ve mal lap «11 nci millî işaretler» şeklinde sokulmuş
tu ı\ Aynı maddenin başındaki «Devlete» kelimesinden sonra bir virgül konulmuş ve maddeye 
vuzuh vermek maksadiyte «ve kamu tüzel kişilerine» ibaresi yerine «mahallî idarelere ve diğer ka
mu tüzel kişilerine» ibaresinin, konulması uygun görülmüş ve ayrıca üyelerinin ve taraftarları
nın çokluğu nazara, alınarak siyasi partiler ve spor klüplerinin, de maddenin şümulü içine alınma
sı zaruri mütalâa edilmiştir. 

Madde .11. — Bir mark'aınıın 11 nci madde hükmündenİstifade edebilmesi içlin hem dünya hem-
de memleket çapında tanınmış olmasınalüzum ve zaruret bıılunitmulığındaıu (Dünya) ve (memleket) 
•kelimeleri arasındaki (.ve) uin (veya) olarak değiştiril m esi uygun görülmüştür. 

Madde 24. — Bu maddenin 1 nci fııkraisındaki «doğrudan doğruya» İbaresi ınıüracaatun şek
lini sınırlayıcı bir mahiyet arz ettiğinden maddenin. 3 ncü fıkrasında •alâkaiınm posta vıaısıta-
siyle veya, idari 'merciler kanalı ile de müracaat edebileceği hüküm altına alındığına göre 
1 nci fıkradaki itahdidî Madenin malddede •mııhafazaısı mahzurlu görülmüştür. Bu itibarla mad
de sevk. gayesine uygun is cicikle yeniden 'kademe a'hınnıştııı\.. 

0. SenaJtosıı. ( S. Sayısı : 525 ) 



Madd'e 25. — 2 . 7 . 1964 tarihli -192 sayılı yeni Harçlar Kanununda Kaydiye Harcı kaldırıldı
ğı ndatti bu maddede gecen «Marka Kaydiye Harcı» /İbaresi «Marka Harcı» şeklinde değiştiril
miştir. 

.Madde 27. — Bu maddede gecen «kaydiye» «kösem marka» kelimeleri 2 nci maddenin (b) bendi 
ile (25) net maddede yapılan değişikliklere uygun olarak değiştirilmiş -ve ibu değişiklikler sebe
biyle «maddenin 2 nci fı'kraisi yeniden tertibedil iniştir. 

Madde 28. — Bu maddede geçen «eksiklikler» kelimesi maksadı tam olarak ifade edenredi-
ği ııden bu kelime yerine «noksanlar» kelimesi konul muştur. 

Millet Meclisinin 1-daibul ettiği üretilin 32 nci mıaddeısi «tescil edilmiştir» ibaresinin ve tebcil nu-
nıarasmıın markanın 'dışına ve görünür şekilde konulmasın] .mecburi • kılmakta ve ancak ilm
inin .mümkün olmadığı hallerde ilgiliyi mezkûr mükellefiyeytteu muaf tutmaktadır. Aynı nıet-
nıin «5 nci 'maddesinin» (a) bendinde ceza tahdidi altına konuilmuş olan bu .mükellefiyettin tek
lifte muhafaza edilmesi 'bilhassa uygulaıma 'balonundan mahzurlu ve hıatitâ tehlikeli '-mütalâa. 
•edilmiştir. Filhakika sözü geçen ibare ve numaranla konulmaismm mümlkün olup olmadığı me
selesi çok ilefa. sübjektif kıstaslara ve (marka sahibinin imkânlarına bağlı kalacak ve müeyyide
nin tatbiki durumu oıiaya çıktığında, hâkimin suçun tekevvünü konusunda haklı tereddütlere 
düşmesine sebıd)olabilecektir. Bu itibarla marka sahibinin sözü g-eçen ibareyi ve tescil nııma-
ra.sını, hakkını korumak «b akımından, emtia veya aunıbalâjı üzerine koyması ılı er zaman için «müm
kün ve kendi takdirine bağlı bir keyfiyet olmakla İm maddenin tekliften çıkarılması komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

Madde 33. -— Bu maddede geçen «eksiklikler olduğu» ibaresi 28 nci' maddedelki değişikliğe uy
gun olarak «noksanlar bulunduğu» şeklinde değiştirilmişti!'. 

Madde 34. — Bu maddenin 3 neü fıkracında [vrdı .markanın «.Müesseseden ayrı olarak» 
devri Sanayi Bakanlığının müsaadesine tabi kılınmıştır. Fıkranın bu şekli ile mülkiyet hak
kını ..aşırı derecede sınırlaması ve yabancı memleketler mevzuatında markanın müesseseden ayrı 
oliarak devrini zaruri gören düşüncenin «on zamanlarda büyük mikyasta tasvip görmesi muva
cehesinde maddenin bu esa«a göre değiştirilmesi ve ferdî markanın müeısseıseden ayrı. olarak ve 
hıicbii' izne tabi İmlunmıyarak devrine imkân sağlanması uygun görülmüştü!'. \r,e madde 
hu. esasa göre yeniden tertiplenmiştir. 

Madde 35. ----- Markanın gayrimaddi mal olarak haczinin- mümkün olması gerekeceği düşü
nülebilir ise d-e haczedilen markanın maddi ve mânevi bakımdan değerinden, çok şey kaybe
deceği ve çok defa haciz yoliyl-e. markanın pi-yasadan yok edilmesi imkânının ortaya çıka
cağı göz önünde jtutularak yabiancı memleketlerdeki kanun hükümlerine de uygun şekilde ferdî 
marka haczinin mümkün olmadığının hüküm altına alınması zaruri görülmüş ve madde bu esasa. 
göre yeııiıden teshil edilmiştir. 

Madde 3(i. —- Bu maddedeki «Konserin kelimesi». 2 nci -maddenin (b) bendindeki değişikliğe 
uygun olarak değiştirilmiş ve madde bu'kelime değişikliğinim zaruri kıldığı şekilde yeniden terti-
bedilmiştir. 

Madde 43. --- Bu maddenin (e) bendi markanın baczedifmesi mümün bulunduğu esasına göre 
kaleme alındığından 35 nci maddede yapılan 'değişilkliğe uyularak teklifte muhafazasına lüzum 
kalmadığından bu bendin maddeden çıkarılması uygun, görülmüştür. 

Madde 51. -•- Millet Meclisi tarafından kabul edilen metnin. 32 nci maddesi komisyonumuz 
tarafından tekliften çıkarıldığından 51 nci maddenin (<\) bendinde yer alan. «32 nci maddesine» 
ibaresi mesnetsiz kaldığından maddeden çıkarılmıştıi'. 

Yukarıda maddeleri gösterilerek arz ve izah edilen değişikliklerden başka 2 nci maddenin 
(b) bendindeki kelime değişikliği ile ve kanun teklifine ilâve edilen 7 nci madde ile teklif metninden 
çıkarılan 32 nci maddenin gerekli kıldığı şekildi1 diğer maddelerde lüzumlu kelime değişiklikleri ya
pılmış madde matlaplarının başlangıç harf ve numaraları ile madde1 numaraları teselsülü temin 



bakımından icabettiği şekilde değişikliğe tabi tutulmak suretiyle mezkûr kanun teklifi Komisyonu
muzca ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 28.12.1964 
Esas No. 2/140 

Kurar No* 113 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurakuıun 7 Temouuız 1964 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelk ve ive
dilikle g'örüJşüleneflfl işari oy ile kabul edilen Markalar Kanunu hakkımdaki kanun teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığımın 9 Temmuz 1964 tarihli ve 1371 - 5908 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığımla tevdi olunmakla k^miisyonutmuzun 25 Aralık 1064 tarilhli Birleşiminde, teklif 
sahipleri adına İstanbul Milletıvekili Naci öktem, Adalet ve Sanayi Bakaınlıkları temsilcileri ile 
Odalar Biriiği Hutbu/k Mrüışaviri hazır bulundukları halde tetkik ve müzıakere olundu : 

I - Millet Meclisince kalbuıl olunan metin; istanbul Millet/vekili Naci öktem ve arkadaşliarının 
28 Haziran 1304 'tarilhli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanım teklifi ile Manisa Milletvekili 
Muıamtmer Erten'in Markalar ve menşe işaretleri Ihakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi bo-
mlisyıonlarımda tevhiden müzakereleri neticesinde tedvin olunan metinlerde değişiklikler yapılmak 
suretiyle meydana getirümAştir. 

Balhise konu kanun tekliflerinden istanbul Milletvekili Naei öktem ve arkadaş'larmın teklifi, 
bilûmum ranayi bolları ile bilhassa ilâç sanayiinde ambalaj ve marka taklidi suretiyle yapılan 
haksız faaliyetlere, 16 Haziran 1949 tarihli ve 5435 sayılı Türk Ceza Kanunuyla uygulanan ce
zalara rağmen müeyyidelerin önleyici mahiyette olmaması sebebiyle 1304 tarihli Alâmeti Farika 
Nizamnıamcısinin cezai hüfkümlerdnin artırılmasını öngörmektedir. 

Manisa Milletvekili Muamımer Erten'in teklifi ise, 1857 tarihli Fransız Alâmeti Farfıka Kanu
nundan iktibas olunan 28 Nisan 1804 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesinin bugünkü ticari ha
yata uıyamadığı mülâhazası ile ve bu konuda âkıdlarmdan olduğunıuız milletlerarası andlaş'mıalara 
uygun bir Marka ve menşe işaretleri Kanunu çıkarılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul olunan metne esas kanun tekliflerinin gerekçelerini 
benimseımiş ve bu kanunu, gelişen iktisadi ve sınai hayatın zıaruıri bir neticesi ve Âkıd Devletler
den olduğuımuız milletlerarası andlaşmaların bir gereği olarak kabul etmiştir. 

II - Komıisyıonumuız, Millet Meclisince kabul olunan metnin müzakeresinde, kendisinden daha 
evvel teklifi inoeliyerek bir rapor ve metin tanzim eden Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
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İşler Komisyonunun görüşlerine de yeır vermiş ve <bâzı maddeleri bu İhtisas Komisyonu metnin
de olduğu gibi aynen veya değiştirerek kabul etmiştir. 

III - Madde 1. — Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 1 inci tn/addesini aynen kaibul etmiştir. 
Madde 2. — Komisyonumuz, Malî ve iktisadi İşler Komisyonu matninin 2 nei maddesini aynen 

kabul etmiştir. 
Madde 3. — Komisyonumuz, Millet Meclisi mıetndnan 3 ncü m/addesfini aynen kabul etmiştir. 
Madde 4. — Komisyonumuz, 4 noü maddenin müzakeresinde Malî ve İktisadi îşler Komisyo

nunun metnini benimsemiş ve bu maddenin (to) bendinde ifadeyi vuzulha kavuşturmak amacîyle 
bir ifade değişikliği yapmıştır. 

Bu bendin maksadı, müesseselerce benimsenecek işaretlerin (5) kelimeden fazla olmaması ve 
d'Oİayısiyle Sanayi Bakanlığının tescil taleplerinin diğerleriyle ola'bileeek benzerliklerini kolay
lıkla takibedebilmesini sağlamatktıır. 

Madde 5. — Komisyonumuz, 5 nei maddenin müzakerelerinde Malî ve İktisadi işler Komisyo
nunum metnini benimsemiş ve bu maddenin (a) bendinde bir ufak ifade düzeltmesi, (b) bendin
de de yine maksadı dalha iyi anlatabilmek için bîr ifade değişikliği yapılmıştır. Keza bu mad
de metninde yer alan (ezcümle) kelimesi ise bir kanun metninde olamayacağı mıülâhazasdyle mad
de metninden çıkarılmıştır. 

Maddenin komisyonuımuızea değiştirilen (lb) ibendi, «Ihalkı aldatacak maihiyette* olduikları için 
tescil edfilmiyecek ibaretler hakkında ilgili mercie bir kuşta» tâyin edecek örnekler vermektedir. 

Madde 6. — Komisyonumuz, 6 ncı maddenin müzakerelerinde Malî ve iktisadî işler Komisyonu
nun metnini benimsemiş ve maddenin (b) bendinin son iki kelimıesinde diğer benedlere paralel 
olmak üzere bir takdim tehir yapmış, (c) bendinin sonundaki (;) lü (.) yaparak maddenin tahdidi 
(a), (b) ve (c) bendlerine ait lıükmü neticelendirmiştir. Yine bu maddenin 2 nei kısmını teşkil 
eden 2 nei fıkradaki (temyiz ve tahsis edici) ifadesini metinden çıkartmıştır. Nihayet, son fıkra
nın, son cümlesindeki (ancak) kelimesi de metinden çıkartılmıştır. 

Madde 7. — Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul olunan metne ve Malî ve iktisadi işler Ko
misyonunca ithal olunan yeni 7 nei maddeyi benimsemiş ve bu madde metnindeki (edilmiyeceği-
nin) kelimesi (edilemiyeceğinin) şekilde değiştirilme'kle kabul etmiştir. 

Madde 8. — Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 7 nei maddesinin müzakerelerinde Malî ve 
İktisadi işler Komisyonunca 8 nei madde olarak kabul edilen metni benimsemiiş ve bu metinde, bi
rinci satırın nihayetine (:) koymuş, (d) bendinin sonundaki (,) kaldırmış ve son fıkranın başın
daki (Arma) kelimesini daha doğru olarak (arma) şekline getirmiştir. 

Madde 9. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 8 nei maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca 9 ncu madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve bu metin
de (ve) kelimelerinden evvel kullanılan (,) leri metinden çıkartmıştır. 

Madde 10. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesini 10 ncu madde olarak 
aynen kabul etmiştir. 

Madde 11. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve iktisadi işler Komisyonunca 11 nei madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve bu madde
nin 2 nei fıkrasındaki (ıttılaı) ibaresini metinden çıkartarak müddetin tescil tarihinden itibaren 
başlıyacağı ve yine bu fıkradaki (bir yıl ve herhalde tescil tarihinden itibaren) ifadesini de me
tinden çıkartmak suretiyle, Âkıd devletlerinden olduğumuz andlaşmalar hükümleri gereğince ter
kin talep ve dâvasının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılabileceği esasını tesis etmiştir. 

Yine bu maddeye, yukarıda işaret ettiğimiz milbtlerarası andlaşmalar hükümleri gereğince, tes
cilde suiniyetin mevcudolması halinde terkin dâvasının müddete bağlı olmıyacağma dair yenir bir 
fı'kra tedvin olunarak eklenmiştir. 

Madde 12. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 11 nei maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve iktisadi işler Komisyonunca 12 nei miadde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve aynen ka
bul etmiştir. 

O. Senatosu (& Sayın : 625 )] 
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Komisyonumuz, bu madde ve müteakip madde metinlerinde yer alan (andlaşma) ve (anlaşma) 

ibarelerinin Anayasanın 65 nci maddesinde ifadesini bulan (andlaşma) ibaresinin kapsamına girdi
ği hususuna da işaret etmeyi faydalı görmüştür. Bu gibi hususlav, konuyu düzenliyen 140 saydı 
Kanun muvacehesinde mütalâa edilecektir. 

Madde 13. — Komjisyonumuz, Millet Meclisi metninin 12 nci maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve, İktisadi İşler Komisyonunca. 13 neü madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve aynen ka
bul etmiştir. 

Madde 14. —Komisyonumuz, Millet Meclisi m etilinin 13 ncü maddesinin müzakerel erinde Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonunca 14 ncü madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve aynen kabul 
etmiştir. 

Madde 15. — Komisiyoııumuz, Millet Meclisi metilinin 14 ncü maddesini .15 nci madde ola
rak benimsemiş ve maddenin 2 nci fıkrasında (şahsın) kelimesini (şahıs) olarak değiştirmek 
ve (bu şahıs) ifadesini de metinden çıkartmak suretiyle kabul etmiştir. 

Madde 16. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 15 nci maddesini Ki nci madde olarak 
aynen kabul etmiştir. 

Madde 17. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 16 nci maddesinin müzakerelerinde 
Mali ve İktisadi işler Komisyonunca 17 nci madde olarak kabul edilen metni benimsemiş 
ve bu maddenin i nci satırında bir evvelki maddye (Ki nci maddede) şeklinde yapılan atfı 
(yukardaki madede) şeklinde değiştirmiştir. 

Madde 18. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 17 nci maddesinin müzakerelerinde Ma
li ve İktisadi İşler Komisyonunca 18 nci madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve 
bu maddenin son fıkrasının son cümlesinde (Bakanlar Kurulu) ibaresinden sonra (kararı 
ile) ifadesini metne ithal elmiş, (mcmlleketleri) (nıenvlekeller) olarak, (edebilir) iradesini (edi
lebilir) şeklinde değiştirerek kabul etmiştir. 

Madde 19. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 18 nci maddesini lf) ucu madde olarak 
benimsemiş ve. madde metninde maksadın ifadesini vuzuha kavuşturmak amacı ile bir de
ğişiklik yapmıştır. 

Madde 20. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 19 nen maddesinin müzakerelerinde 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonunca 20 ncimadde olarak kabul edilen metni benimsemiş 
ve aynen kalbul etımıiştir. 

Madde 21. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 20 nci maddesinin müzakerelerinde 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonunca 21 nci madde olarak kabul (»dilen metni benimsemiş 
ve bu mjaddenin 1 nci, 2 nci fıkralarında dört ufak değişiklik yapmıştır. 

Madde 22. — Komisyonumuz. Mi 11 ol Meclisi metninin 21 nci maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca 22 nci madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve aynen kabııL 
etmiştir. 

Madde 23. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 22 nci maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve İktisadi İşleri Komisyonunca 23 ncü madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve aynen kabul 
etmiştir. 

Madde 24. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesini 24 ncü madde olarak 
benimsemiş ve bu maddenin 1 nci fıkrasındaki (doğrudan doğruya) ifadesini maddenin 3 ncü Fık
rasındaki işleyiş muvacehesinde metinden çıkartmış, 2 nci fıkradaki (idari merciler) ibaresini daha. 
doğru olarak (o yerin en büyük mülkiye âmiri) şeklinde değiştirmiş ve. maddeye 3 ncü fıkradaki 
işleyişe muvazi olarak mjüracaat sahibine 2 nci fıkrada belirtilen belgenin posta ile gönderilmesi
ni temin edici yeni bir fıkra eklemiştir. 

Madde 25. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca 25 nci madde olarak kabul edilen metni benimsemiş ve maddenin 
1 nci fıkrasındaki (varsa) kelimesinden sonra (kanunî mümessilinin veya) ifadesini eklemiş ve bu 
fıkradaki (müracaat sahibi) ifadesini (mjarka sahibi) olarak değiştirmiş ve cümle sonundaki (mü
racaata) kelimesi metinden çıkartılmıştır. 
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Madde 26. — Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 25 nci maddesini 2 (i neı madde olarak ay

nen kabul etmiştir. 
Madde 27. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 2(i neı maddesinin müzakerelerinde Mniî. 

ve İktisadi İşler Komisyonunca 27 nci madde olarak 'kabul olunan metni benimsemiş ve aynen 
kabul etmiştir. 

Madde 28. — Komisyonumuz, Millet Meeüısi metninin 27 nci -maddesinin müzakerelerinde malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca 28 nci madde olarak kabul olunan metni benimsemiş ve madde
nin 1 nei horasandaki Sanayi Bakanlığına tetkik için verilen en çok 3 ay süreyi 1 aya indirmiş, 
3 neü •fıkranın birinci cümlesindeki (veya vekiline) ibaresini metinden çıkarmış ve son fıkraya, da 
red kararlarına karşı 'açılacak dâvaların Danıştayca 3 ay zarfında karara bağlanmasını temin 
edici (bir (kayıt konmuştur. 

Tled kararının tetıkiki için Prof. Tlirş tarafından evvelce hazırlanan projede olduğu gibi Da
nıştay haricinde ticaret mabkemesi niteliğindeki bir mahkemenin veya 'bu nitelikte'ki bir kurulun 
vücuda getirilmesine dair mülâhazalar Anayasanın 140 neı maddesi muvacehesinde uygun görülme
miş böyle bir idari tasarruf hakkında nihai kararın yine Danıştay tarafından halledilmesi gere
keceğinden yukarıda işaret edilen Anayasa maddesinin yanısıra maksadın hilâfına işi de uzatacağı 
fikri galip gelmiştir. Danıştay, yeni Kanununun imkânlarından faydalan m a'k suretiyle gecikme 
endişesini bertaraf edebilecektir. 

Madde 29. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 28 nci maddesini 29 ncu madde olarak 
aynen kabul etmiştir. 

Madde. 30. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 29 ii.cn maddesini 30 ncu madde- olarak 
aynen kabul etmiştir. 

Madde 31. — Komisyonumuz, .Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesini 'M nci 'madde olaı-;;.. 
aynen kaimi etim ist ir. 

Madde 32. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninim. 31 nci maddesini 32 nci madde olarak 
aynen 'kabul etim iştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 82 nci maddesinin metinden çıkartılması hakkındaki 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu görüşünü benimsemiştir. 

Madde 33. — Komisyonumuz, M"illet Meclisi metninin 33 ncii maddesinin müzakerelerinde Ma
lî ve İktisadi İşler Komisyonunca kabul olunan metni benimsemiş ve maddenin 1 nci fıkrasının 
ikinci cümlesindeki (yönetmeliğinde) ifadesi (yönetmelikte) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 34 ncii maddesinin müzakerelerinde Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca kaimi olunan metni benimsemiş ve aynen kabul etmiştir. 

Madde 35. — Komisyonumuz, Millet. Meclisi metninin 35 nci maddesinin müzakerelerinde mad
de metnini yeniden kaleme almıştır. Yeni tedvin olunan madde ile hem alacaklının alacak hakkı 
ve hem de markanın rakiplerine karşı teminat altına alınabilmesi sağlanmıştır. Borçlu i'ov<V\ marka sahi
bi borcunu karşılıyacak başka varlığı olduğunu ispat ettiği takdirde marka haczolunaınıyaeakhr. 
Borcunu karşılıyamıyaeak durumda ise bu halde markanın haczi mümkün olabilecektir. Bu ara
da, tedvin olunan bu maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü şahıslar lehine marka üzerinde önceden 
doğmuş olan hakların da saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 36. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 3(i nci maddesinin müzakerelerinde .Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunca kabul olunan metnin 36 neı maddesini benimsemiş vo aynen ka
bul etmiştir. 

.Madde 37. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 37 nci maddesini aynen kabul etmiştir 
Madde 38. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 38 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 39. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 40. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 40 neı maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 41. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 41 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 42. — Komisvonumuz, Millet Meclisi metninin 42 nci maddesini avnen kabul etmiştir. 
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Madde 43. — Komisyonumuz, Millet Meclisi motninin 43 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 44. — Komisyonumuz, Millet Meclisi motninin 44 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 45. — Komisyonumuz, Millet Meclisi motninin 45 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 46. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 46 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 47. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 47 nci maddesini benimsemiş ve maddenin 

(b) bendinin sonundaki (,) (.) yapılmak suretiyle bend, madde başındaki hükme bağlanmıştır. 
Madde 48. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 48 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 49. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesini benimsemiş ve madde

nin 2 nci fıkrasının başındaki (tecavüz) kelimesinden sonra (,) ilâve edilmiş ve yine bu fıkranın 
birinci cümlesindeki (sırada) kelimesinden sonraki (,) metinden çıkartılmıştır. 

Madde 50. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 50 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 51. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 51 nci maddesinin müzakerelerinde Malî 

ve İktisadi işler Komisyonunca kabul olunan metni benimsemiş ve bir üyenin: muhalefeti ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 52 nci maddesini üç üyenin muhalefeti 
ile aynen kabul etmiştir. 

Madde 53. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 54. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Geçici Madde. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin geçici maddesini aynen kabul etmiş

tir. 
Madde 55. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 55 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Madde 56. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 56 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
IV) Komisyonumuz, teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem

de bulunulmasını kararlaştırmıştır. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. 8. Sarıgöllü 

Bu kanunda sözcü 
Kastamonu 

(51 ve 52 nci maddelere 
muhalifim) 

A. N. Tuna 

Bu Kanunda Kâtip 
Çanakkale 

(52 nci maddede söz 
hakkım saklı) 

N. Alian 

Ağrı 
(52 nci maddede söz 

hakkım saklı) 
S. Türkmen 

Konya 
(52 nci maddeye 

muhalifim) 
M. Oluz 

Uşak 
K. Coşkunoğlu Sivas 

A. Çekemoğlu 
(İmzada bulunamadı) 

Tabi Üye 
K. Kaplan 

(imzada bulunamadı) 
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MTLLKT MİLLİSİNİN KARTI; MTTİĞt AİTTİN 

Markalar Kanunu 

BÎRÎNOI BÖLÜM 

Markalar 

IVİRitNGl KISIM 

Genel hükümler 

/ - Marka 

MADDE 1. — Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarette 
satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarmmkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine 
konulan, emtia üzerine konulamadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan 
işaretler marka sayılır. 

// - Marliu- ilerileri 

MADDE 2. — Bu kanunla tescil edilecek mat kalarm nevileri şunlardır : 
a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından mür feriden ve nıüstakillen kullanılan markalar «Fer

dî marka» dır. 
b) Gerçek veya tüzel kişilerin bir tüzel kişilik meydana getirmeden, aralarında akdettikleri 

sözleşme esasları dâhilinde, aynı veya benzeri emtia için ayrı ayrı kullandıkları aynı markalar 
«Konsem markası» dır. 

c) İmalâtçı, müstahsil ve tacirlerin müşterek menfaatlerini himaye, onları teşvik maksadı ve 
aralarında murakabeyi tesis için ortaklık veya dernek şeklinde kurulmuş tüzel kişiliği haiz olup 
ayrı bir işletmesi olan veya olmıyan bir kuruluş tarafından kullanılan markalar «Birlik markası» 
dır. 

f/Y - Tescil prensibi 

A) (lenel olara!: 

MADDE 3. — Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığınca 
tesrii edilmiş olması şarttır. 

Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere göre himaye görür. 
Bakanlar Kurulu, bâzı emtiaya bu kanuna göre tescil edilmiş marka konulmasını mecburi kıla

bilir. 
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CUMHURİYET 'SENATOSU MALÎ VE İKTİ

SADİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Markalar Kanunu 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Markalar 

/ - Marka 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci ımadde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu (kanunla tescil edilecek 
markaların çeşitleri şunlardır : 

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
münferiden ve ımüstakillen kullanılan markalar 
«ferdî marka» dır. 

b) Gerçek veya tüzel kişilerin bir tüzel ki
şilik meydana getirmeden, aralarında .akdettik
leri sözleşme esasları dâhilinde, aynı veya 
benzerî emtia için ayn ayrı kullandıkları ajyıu 
markalar «müşterek marka» dır. 

c) 1 nci maddede sayılan işlerle uğraşan
ların menfaatlerini himaye, onları teşvik mak
sadı ve aralarında murakabeyi tesis için kurul
muş ıtüzel kişiliği haiz olup ayrı bir İşletmesi 
olan veya olmıyan bir kuruluş Itarafından kul
lanılan markalar «birlik markası» dır. 

A) Genel olarak 

CUMHURİYET SENATOSU 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Markalar Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Markalar 

1 — Marka 

Madde 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Malî ve İktisadi İşler Komis
yonu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

A) Genel olarak 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Millet Meclisi Genel Kuru-
ş 

lunca (kabul edilen 3 ncü imadıde aynen kabul . 
edilmiştir. 

Uonel Ihiiıkfii'iul er UoiH'l Hükümler 

/ / - Marka, resifler II Marta resifle 

UT - Tescil III — Tescil 

O. -Senaıtosn ( S. Sayısı : 525 ) 



— 12 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

B) Marka olarak tescil edümiyecek işaretler 

i. Şekil itibariyle 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez : 
a) Etiket, kapak, kap, mahfaza, zarf ve alelûmum ambalajlar veya doğrudan doğruya emtia 

üzerine basım yahut muhtelif vasıtalarla yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma, dokuma, 
boyama gibi suretlerle konamıyan işaretler, 

b) Ticaret unvanları haricolmak üzere beş kelimeden fazla işaretler, 
c) Sırf muayyen bir renkten veya münferit bir harf yahut rakamdan ibaret olan işaretler, 
Şu kadar ki, özel bir şekil verilen veya her hangi bir remiz, tezyinat, çizgi yahut resimlerle şeklen 

beraber olan münferit harf ve rakamlarla, sözü geçen hususlar veya diğer renklerle şeklen beraber 
olan renkler marka olarak tescil olunabilir. 

2. Muhteva itibariyle 

a) Mutlak olarak 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı hususları ihtiva öden işaretler marka olarak tescil edilemez : 
a) Gayesi veya kullanılış tarzı itibariyle kanun ve nizamlara, ahlâk ve adaba, âmme nizamına 

aykırı olan, millî duyguları zedeliyecek yahut umumun mah olan güzel sanat eserlerinin veya tarihî 
anıtların kıymet ve itibarını düşürecek işaretler, 

b) Halkı aldatacak mahiyette olan işaretler, ezcümle markanın tescilini istiyen kimseye aidol-
mıyan tasdikname, diploma, takdirname, madalya gibi hususları ihtiva eden veya yabancı mahsul ve 
mamulâtm Türkiye içinde, Türk mahsul ve mamulâtının yabancı memleketlerde istihsal veya imal 
edildiği zannını uyandıracak surette tertibedilen yahut markanın tescilini istiyen îdmsanin ikâmet, 
istihsal, imal veya ticaret mahalli ile ilgisi bulunmıyan menşe işaretlerini hâvi işaret ve adlar, 

c) Aynı emtiaya mütaallik olarak Türkiye'de tescil edilmiş veya tescil için müracaat edildiği 
halde henüz kesin bir karara bağlanmamış markalarla, bunların biçim veya telâffuz yahut mâna iti
bariyle ilk bakışta tefrik edilemiyen benzerleri. 

Her hangi bir işaretin marka olarak tescil edilip edilmiyeceğinin tâyininde münferit unsurlar
dan ziyade markanın bir bütün olarak bıraktığı genel intiba nazara alınır. 
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B) Marka olarak tescil edilemiyecek işaretler 

1. Şekil itibariyle 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı İşaretler mar
ka olarak tescil edilemez : 

a) Etiket, kapak, kab, mahfaza, zarf ve 
alelûmum ambalajlar veya doğrudan doğruya 
emtia üzerine, basım yahut muhtelif vasıtalar
la yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oy
ma, dokuma, boyama veya sair suretle Jkonamı-
yan işaretler, 

b) Ticaret unvanları haricolmak üzere beş 
kelimeden fasla işaretler, 

c) Sırf muayyen bir renkten, münferit 
bir harften, rakam veya rakamlardan ibaret 
olan işaretler, 

Ancak, özel bir şekil verilen veya her hangi 
bir remiz, tezyinat, çizgi yahut resimle veya 
renkle şeklen beraber olan münferit harf ve ra
kamların ve renklerin marka olarak tescili müm
kündür. 

2. Muhteva itibariyle 

a) Mutlak olarak 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı hususları ihti
va eden işaretler marka olarak tescil edilemez: 

a) Gayesi veya kullanılış tarzı itibariyle 
kanun ve nizamlara, ahlâk ve adaba, âmme ni
zamına aykırı olan, milî duyguları zedeliye-
cek yahut umumun malı olan güzel sanat eser
lerinin veya tarihî anıtların kıymet ve itibarını 
düşürecek İşaretler, 

b) Halkı aldatacak mahiyette olan işaret
ler, ezcümle markanın tescilini istiyen kimseye 
aidolmıyan tasdikname, diploma, takdirname, 
madalya gibi hususları ihtiva eden veya yaban
cı mahsûl ve mamulâtm Türkiye için Türk mah
sul ve mamulâtımn yabancı memleketlerde istih
sal veya imâl edildiği zannmı uyandıracak suret
te tertibedüen yahut markanın tescilini istiyen 
kimsenin ikâmet, istihsal, imâl veya ticaret ma
hallî ile ilgisi bulunmıyan menşe işaretlerini 
hâvi işaret ve adlar, 

c) Aynı emtiaya mütaallik olarak Türki
ye'de tescil edilmiş veya tescil için müracaat 
edildiği halde henüz kesin bir karara bağlanma
mış markalarla, bunların biçim veya telâffuz 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

B) Marka olarak tescil edilemiyecek işaretler 

1. Şekil itibariyle 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı işaretler mar
ka olarak tescil edilemez : 

a) Etiket, kapak, kap, mahfaza, zarf ve ale
lûmum ambalajlar veya doğrudan doğruya em
tia üzerine, basım yahut muhtelif vasıtalarla ya
pıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma, do
kuma, boyama veya sair suretle konamıyan işa
retler, 

b) Ticaret unvanları haricolmak üzere, 
beşten fazla kelime ihtiva eden işaretler, 

c) Sırf muayyen bir renkten, münferit bir 
harften rakam veya rakamlardan ibaret olan 
işaretler, 

Ancak, özel bir şekil verilen veya her hangi 
bir remiz, tezyinat, çizgi yahut resimle veya 
renkle şeklen beraber olan münferit harf ve ra
kamların ve renklerin marka olarak tescili müm
kündür. 

2. Muhteva itibariyle 

a) Mutlak olarak 

MADDE 5. — Malî ve İktisadi îşler Komis
yonu metninin 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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b) Mrarkanın esas unsuru itibarinle 

MADDE 6. — Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tes
cil edilemez : 

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın nev'i, cinsi, vasıf, miktar, kıymet ve men
şeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan 
markalar; 

b) Ticaret âleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut tica
ret grupuna mensubolanları ayırdetmeye yarıyan ad ve işaretler; 

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar. 
Markanın, benzerlerinden tefrikine yarıyan temyiz ve tahsis edici unsurlar, markanın esas un

surları sayılır. 
Birinci fıkrada yazılı işaret ve adlar bir markanın esas unsuruna merbudolup da, onunla mü

nasebet. halinde bulunur ve bir arada tescil ettirilmiş olursa, bu işaretin tamamlayıcı unsurlarını 
tiîskil c'der. Bunların, tescili mütaakıp değiştiril neleri ve birbirinden aynlmaları, ancak ikinci 
bir tescil muamelesiyle mümkündür. 

(!) Tescili izne bağlı işaretler 

I. Yabancı resmî işaretler 

MADDE 7. — Sınai mülkiyetle ilgili 
a) Türkiye'nin dâhil olduğu Milletlerarası andlaşmalarda üye olan devletlerin, 
b) Türkiye'nin ayrı ayrı anlaşma yaptığı Devletlerin, 
c) Türkiye'ye mütekabiliyet esasını tanımış olan Devletlerin, 
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yahut mâna itibariyle ilk bakışta tefrik edilemi-
yen benzerleri : 

B) Markanın esas unsuru itibariyle 

MADDE 6. — Esas unsur olarak aşağıda 
yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka ola
rak tescil edilemez : 

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı 
eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve 
menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya za
manı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulu
nan markalar; 

b) Ticaret aleminde herkes tarafından kul
lanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut 
ticaret grupuna mensubolanları ayırt etmeye 
yarıyan ad ve işaretler; 

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya 
adı haline gelmiş olan işaret ve adlar; 

Markanın, benzerlerinden tefrikine yarıyan 
temyiz ve tahsis edici unsurlar, markanın esas 
unsurları sayılır. 

Yukarıdaki a, b, c bendlerinde yazılı işaret 
ve adlar bir markanın esas unsuruna merbut 
olup da, onunla münasebet halinde bulunur ve 
bir tescil ettirilmiş olursa bu işaretin tamam
layıcı unsurlarını teşkil eder. Bunların, tescili 
mütaakip değiştirilmeleri ve birbirinden ayrıl
maları, ancak ikinci bir tescil muamelesiyle 
mümkündür. 

(1) Tescilde bütünlük esası 

MADDE 7. — Her hangi bir işaretin marka 
olarak tescil edilip edilmiyeceğinin tâyininde 
münferit unsurlardan ziyade, markanın bir bü
tün olarak bıraktığı genel intiba nazara alınır. 

D) Tescili izne bağlı işaretler 

1. Yabancı resmî işaretler 

MADDE 8. — Sınai mülkiyetle ilgili 
a) Türkiye'nin dâhil olduğu Milletlerarası 

Andlaşma.larda üye olan devletlerin, 
b) Türkiye'nin ayrı ayrı anlaşma yaptığı 

devletlerin, 
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b) Markanın esas unsuru itibariyle 

MADDE 6. — Esas unsur olarak aşağıda ya
zılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak 
tescil edilemez: 

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı 
eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve 
menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya za
manı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulu
nan markalar; 

b) Ticaret âleminde herkes tarafından kul
lanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut 
ticaret grupuna mensubolanları ayırt etmeye ya
rıyan işaret ve adlar; 

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya 
adı haline gelmiş olan işaret ve adlar. 

Markanın, benzerlerinden tefrikine yarıyan 
unsurlar, markanın esas unsurları sayılır. 

Yukarıdaki (a, b, c) bendlerinde işaret ve 
adlar bir markanın esas unsuruna merbut olup 
da, onunla münasebet halinde bulunur ve bir 
arada tescil ettirilmiş olursa bu işaretin tamam
layıcı unsurlarını teşkil eder. Bunların, tescili 
mütaakip değiştirilmeleri ve biribirinden ayrıl
maları, ikinci bir tescil muamelesiyle mümkün
dür. 

I (') Tescilde, bütünlük esası 

MADDE 7. — Her hangi bir işaretin marka 
olarak tescil edilip edilemiyeceğinin tâyininde 
münferit unsurlardan ziyade, markanın bir bü
tün olarak bıraktığı genel intiba nazara alınır. 

D) Tescili izne bağlı işaretler 

I. Yabancı resmî işaretler 

MADDE 8. — Sınai mülkiyetle ilgili; 
a) Türkiye'nin dâhil olduğu milletlerarası 

andlasmalarda üye olan devletlerin, 
b) Türkiye'nin ayrı ayrı anlaşma yaptığı 

I devletlerin, 

( S. Sayısı : 525 ) 
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d) (a) bendinde belirtilen devletlerin üye oldukları Milletlerarası ve Hükümetlerarası teş
kilâtın, 

Arma, bayrak ve sair işaretleri ile hükümranlık alâmetleri ve bunlarla alâkalı remiz ve 
adlandırmalar, resmî murakabe, kontrol ve ayar alâmeti olan damga, mühür ve işaretler, hane
dan armaları taklitleri bu devlet ve teşkilâtın yazılı izinleri olmadan marka olarak tescil edile
mez. 

2. Millî resmî işaretler 

MADDE 8. — Devlete ve kamu, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına, ve kamu tüzel kişilerine, ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait olan damga, 
mühür, alâmet ve işaretler ve bunlardan ilk bakışta kolayca tefrik edilemiyecek derecede benzer
leri bu tüzel kişilerin yazılı izni olmadan tescil edilemez. 

3. Fikir ve sanat eserlerinden vücuda getirilen işaretler 

MADDE 9. — Fikir ve sanat eserlerinden aynen veya işlenmiş sekilide vücuda getirilen işaretler, 
ilgililerin yazılı izni olmadan marka olarak tescil edilemez. 

4. Tanınmış markalar 

MADDE 10. — Memleketimizde tescil edilmiş olan dünya ve memleket çapında tanınmış ya
bancı veya yeıüi markaların ve benzerlerinin başka emtia için tescili, tanınmış marka sahibinin 
izni ile mümkündür. 

Birinci fıkraya aykırı olarak tescilin yapılmış olması halinde, tanınmış marka sahibi ve bu 
yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, tescile ıttılaı tarihinden itibaren bir yıl ve her halde tes
cili ilânı tarihinden itibaren beş yıl içinde tescilin terkinini talep ve dâva edebilir. 

C. Semattosa ( S. Sayısı : 525 ) 
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c) Türkiye'ye mütekabiliyet esasını tanı
mış olan devletlerin, 

d) (a) bendinde belirtilen devletlerin üye 
oldukları Milletlerarası ve Eükümetlerarası teş
kilâtın, 

Arma, bayrak ve sair işaretleri ile hüküm
ranlık alâmetleri ve bunlarla alâkalı remiz ve 
adlandırmalar, resmî murakabe, kontrol ve ayar 
alâmeti olan damga, mühür ve işaretler, hanedan 
armaları taklitleri bu devlet ve teşkilâtın yazılı 
izinleri olmadan marka olarak tescil edilemez. 

2. Millî işaretlen 
MADDE 9 Devlete, mahallî idareler ve di

ğer kamu tüzel kişilerine kamu iktisadi teşeb
büslerine, ve kamu niteliğindeki meslek ve ku
ruluşlarına ve kamu tüzel kişilerine ve kamu 
menfaatlerine yararlı derneklere siyasi partiler 
ve spor klüplerine aidolan damga, mühür, alâ
met ve işaretler ve bunlardan ilk bakışta kolay
ca tefrik edilemiyecek derecede benzerleri bu 
tüzel kişilerin yazılı izni olmadan tescil edile
mez. 

3. Fikir ve sanat eserlerinden vücuda g.ctırihn 
işaretler 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde 10 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

4. Tanınmış markalar 

MADDE 11. — Memleketimizde tescil edil
miş olan dünya veya memleket çapında tanın
mış yabancı veya yerli markaların ve benzer
lerinin başka emtia için tescili, tanınmış marka 
sahibinin izni ile mümkündür. 

Birinci fıkraya aykırı olarak tescilin yapıl
mış olması halinde, tanınmış marka sahibi ve 
bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, 
tescile rttılaı tarihinden itibaren bir yıl ve her 
halde tescil ilânı tarihinden itibaren beş yıl 
içinde tescilin terkinini talep ve dâva edebilir. 

C. Senaitosu 
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c) Türkiye'ye mütekabiliyet esasını tanımış 
olan devletlerin, 

d) (a) bendinde belirtilen devletlerin üye 
| oldukları milletlerarası ve hükümetlerarası teş

kilâtının, 
I Arına, bayrak ve sair işaretleri ile hüküm-
i ranlık alâmetleri ve bunlarla alâkalı remiz ve 
I adlandırmalar, resmî murakabe, kontrol ve ayar 
I alâmeti olan damga, mühür ve işaretler, hane

dan armaları taklitleri bu devlet ve teşkilâtın 
yazılı izinleri olmadan marka olarak tescil edi
lemez. 

2. Millî işaretler 

MADDE 9. — Devlete, mahallî idareler ve 
diğer kamu tüzel kişilerine kamu iktisadi teşeb
büslerine ve kamu niteliğindeki meslek ve ku
ruluşlarına ve kamu tüzel kişilerine ve kamu 
menfaatlerine yararlı derneklere siyasi partiler 
ve spor klüplerine aidolan damga, mühür, alâ
met ve işaretler ve bunlardan ilk bakışta kolay
ca tefrik edilmiyecek derecede benzerleri bu tü
zel kişilerin yazılı izni olmadan tescil edilemez. 

3. Fikir ve sanat eserlerinden vücuda getirilen 
işaretler 

MADDE 10. — Millet Meclisi Oenel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde 10 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tanınmış markalar 

MADDE 11. — Memleketimizde tescil edil
miş olan dünya veya memleket çapında tanın
mış yabancı veya yerli markaların ve benzerle
rinin başka emtia için tescili, tanınmış marka 
sahibinin izni ile mümkündür. 

Birinci fıkraya aykırı olarak tescilin yapıl
mış olması halinde, tanınmış marka sahibi ve 
bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, 
tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescilin 
terkinini talep ve dâva edebilir. 

Markanın tescilinde suiniyet mevcut ise ter
kin dâvası müddete bağlı değildir. 

( S. Sayısı : 525 ) 
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IV - Tescil ettirme hakkını haiz olanlar 

A) Ferdî markalarda 

MADDE 11. — Aşağıda yazılı kişiler ferdî marka tescili talebinde bulunabilirler : 
a) Türkiye'de sanayi, küçük sanat, tarım veya ticaretle iştigal eden Türk vatandaşları ile 

Türk kanunlarına göre kurulmuş olan veya yabancı memleket kanunlarına göre kurulmuş olmakla 
beraber Türkiye'de şubesi bulunan tüzel kişiler, 

b) 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde yazılı devletlerin vatandaşları ve bu devletle
rin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler, 

c) 7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin ülkesinde sanayi, küçük 
sanat, tarım veya ticaret sahasında faaliyette bulunan ve andlaşmalara girmemiş olan devletlerin 
vatandaşlara veya bu devletlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler. 

B) Birlik markalarında 

MADDE 12. — Birlik markasının tescilini, 2 nci maddenin (c) bendinde yazılı kuruluşlar ta-
lebeder. 

7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin kanunlarına göre teşekkül 
etmiş olan kuruluşlara ait birlik markalarının tescili bu kuruluşlar tarafından talebedilir. 

7 nci maddenin (b) ve (c) bendlerinde yazılı devletlerin kanunlarına göre teşekkül etmiş ku
ruluşlara ait birlik markalarının tescili talepleri, anlaşma hükümleri veya mütekabiliyet esasları 
dâhilinde yürütülür. 

C) Konsern markalarında 

MADDE 13. — Konsern markaları, bu husustaki sözleşmeye dâhil olan müessese ve kişilerden 
biri veya hepsi tarafından vâki müracaat üzerine hepsi adına tescil edilir. 

Yabancı memleketlerdeki konsern markalarına ait tescil taleplerinde 12 nci madde hükümleri 
kıyas yoliyle uygulanır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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JV - Tescil ettirme halikını haiz olanlar 

A) Ferdî markalarda 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı kişiler ferdî 
marka tescili talebinde bulunabilirler : 

a) Türkiye'de sanayi, küçük sanat, tarım 
veya ticaretle iştigal eden Türk vatandaşları ile 
Türk kanunlarına göre kurulmuş olan veya ya
bancı memleket kanunlarına göre kurulmuş ol
makla beraber Türkiye'de şubesi bulunan tüzel 
kişiler, 

b) 8 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendle-
rinde yazılı devletlerin vatandaşları ve bu dev
letlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi
ler, 

c) 8 nci maddenin (a) bendinde yazılı and-
laşmalara dâhil devletlerin ülkesinde sanayi, 
küçük sanat tarım veya ticaret sahasında faa
liyette bulunan ve andlaşmalara girmiş olan 
devletlerin vatandaşları veya bu devletlerin ka
nunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler. 

B) Birlik markalarında 

MADDE 13. — Birlik markasının tescilini, 
2 nci maddenin (c) bendinde yazılı kuruluşlar 
talebeder. 

8 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşma
lara dâhil devletlerin kanunlarına göre teşekkül 
etmiş olan kuruluşlara ait birlik markalarının 
tescili bu kuruluşlar tarafından talebedilir. 

8 nci maddenin (b) ve (c) bendinde yazılı 
devletlerin kanunlarına göre teşekkül etmiş ku
ruluşlara ait birlik markalarının tescili talepleri, 
anlaşma hükümleri veya mütekabiliyet esasları 
dâhilinde yürütülür. 

(!) Müşterek markalarda 

MADDE 14. — Müşterek markalar, bu hu
sustaki sözleşmeye dâhil olan müessese vs kişi
lerden biri veya hepsi tarafından vâki müracaat 
üzerine hepsi adına tescil edilir. 

Yabancı memleketlerdeki müşterek marka
lara ait tescil taleplerinde 13 ncü madde hüküm
leri kıyas voliyle uygulanır. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu metninin 12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu metninin 13 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu metninin 14 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Seııaltosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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V - Tescilin hükümleri 

A) Karine 

MADDE 14. — Bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır. 
Şu kadar ki, başka bir şahsın aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal 

ettiğini ve piyasada mâruf hale getirdiğini bu şahıs tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve 
bu iddiasını dâva veya karşılık dâva suretiyle ispat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın tes
ciline veya kullanıldığına ıttıla tarihinden itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilânından itibaren üç 
yıl geçmekle düşer. 

B) Himaye süreni 

MADDE 15. — Marka hakkı, tescil tarihinden itibaren 10 yıl süre ile hüküm ifade eder. 

C) Haklan şümulü 

MADDE 16. — Markanın tescili, 15 nci maddede yazılı himaye süresi içinde, marka sahibine, ka
nunun birinci maddesinde yazıllı maksat ve tarzda kullanmak şartiyle ve sicilde gösterilen emtiaya 
mütaallik olmak kaydiyle, markasından faydalanma hakkını verir. Özellikle markayı, tescilin şü
mulüne giren emtia ve ambalajları üzerine koymak, bu emtiayı satmak, dağıtmak veya diğer bir 
şekilde ticaret sahasına çıkartmak ve markayı ticari evrakta, gazetelerde veya sair ilân ve reklâm
larda kullanmak, lisans vermek veya devretmek marka sahibinin haiz olduğu haklardandır, 

D) Aynen ve aralıksız kullanma ve değişiklik 
MADDE 17. — Markanın tescil edildiği gibi kullanılması şarttır. Ancak, renksiz olarak tescil 

ettirilen bir markanın sahibi bu markayı her hangi bir renkte kullanabilir. 
Marka hakkı sahibi markasında değişiklik yapmak istediği takdirde, değişik şekildeki işareti ye

niden tescil ettirmeye mecburdur. 
Markanın kullanılmasına, haklı bir sebep bulunmaksızın devamdı olarak üç seneden fazla ara ve

rilemez. Bu hüküm, 7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin vatandaşla
rı ve bu devletlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler hakkında uygulanmaz. Anlaşma ve
ya mütekabiliyet esaslarına dayanılarak, Bakanlar Kurulu, markanın memleket içinde kullanılma
sı mecburiyetinden bâzı memleketleri istisna edebilir. 

O. Senartosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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V - Tescilin hükümleri 

A) Karine 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 ncü madde 15 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

B) Himaye süresi 
MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 15 nci madde 16 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

C) Hakkın şümulü 

MADDE 17. — Markanın tescili 16 nci mad
dede yazılı himaye süresi içinde, marka sahibi
ne kanunun birinci maddesinde yazılı maksat 
ve tarzda kullanılmak şartiyle ve sicilde göste
rilen emtiaya mütaallik olmak kaydryle, marka
sından faydalanma, hakkmı verir. Özellikle mar
kayı, tescilin şümulüne giren emtia ve ambalaj
ları üzerine koymak, bu emtiayı satmak, da
ğıtmak veya diğer bir şekilde ticaret sahasına 
çıkarmak ve markayı ticari evrakta., gazetelerde 
veya sair ilân ve reklâmlarda kullanmak, lisans 
vermek veya devretmek marka sahibinin haiz 
olduğu haklardandır. 

D) Aynen ve aralıksız kullanmak ve değişiklik 

MADDE 18. — Markanın tescil edildiği gibi 
kullanılması şarttır. Ancak, renksiz olarak tes
cil ettirilen bir markanın sahibi bu markayı her 
hangi bir renkte kullanabilir. 

Marka hakkı sahibi markasında değişiklik 
yapmak istediği takdirde değişik şekildeki işa
reti yeniden tescil ettirmeye mecburdur. 

Markanın kullanılmasına, haklı bir sebep 
bulunmaksızın devamlı olarak üç seneden faz
la ara verilemez. Bu hüküm, 8 nci maddenin 
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V - Tescilin hükümleri 

A) Karine 

MADDE 15. — Bir markayı ilk defa tescil 
ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır. 

Şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için 
aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal 
ettiğini ve piyasada mâruf hale getirdiğini 
tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve 
bu iddiasını dâva veya karşılık dâva suretiyle 
ispat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın 
tesciline veya kullanıldığına ıttıla tarihinden 
itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilânından iti
baren üç yıl geçmekle düşer. 

Himaye süresi 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 15 nci madde 16 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

C) Hakkın şümulü 

MADDE 17. — Markanın tescili yukarıki 
himaye süresi içinde, marka sahibine, kanunun 
birinci, maddesinde yazılı maksat ve tarzda kul
lanmak şartiyle ve sicilde gösterilen emtiaya 
mütaallik olmak kaydiyle, markasından fay
dalanma hakkım verir. Özellikle markayı, tesci
lin şümulüne giren emtia ve ambalajlan üze
rine koymak, bu emtiayı satmak, dağıtmak 
veya diğer bir şekilde ticaret sahasına çıkar
mak ve markayı ticari evrakta, gazetelerde ve
ya sair ilân ve reklâmlarda kullanmak, lisans 
vermek veya devretmek marka sahibinin haiz 
oiduğrı haklardandır. 

(D Aynen ve aralıksız kullanmak ve değişiklik 

MADDE 18. — Markanın tescil edildiği gibi 
kullanılması şarttır. Ancak, renksiz olarak tes
cil ettirilen bir markanın sahibi bu markayı 
her hangi bir renkte kullanabilir. 

Marka hakkı sahibi markasında değişiiik 
yapmak istediği takdirde değişik şekildeki işa
reti yeniden tescil ettirmeye mecburdur. 

Markanın kullanımasma, haklı bir sebep bu
lunmaksızın devamlı olarak üç seneden fazla 
ara verilemez. Bu hüküm, 8 nci maddenin (a) 

O. Senaitosoı ( S. Sayısı : 525 ) 
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E) İstisna 

MADDE 18. — Geçici olarak Türkiye hudutları içine giren kara, deniz ve hava nakil vasıtaları
na ve bunlarda satılan, teşhir ve siparişi kabul edilen ve reklâmı yapılan emtiaya Türkiye'deki tes
cilin şümulü yoktur. 

VI - Rüçhan haklan 

A) Milletlerarası andlaşmalara dayanan tescil itibariyle 

MADDE 19. — 7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerden birine men
sup veya bu devletlerden birine mensup olmamakla beraber onlardan birinin ülkesinde ikametgâhı 
veya işler vaziyette bir müessesesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu devletlerin her hangi birinde 
bir markanın tescili için yetkili mercilere usulü dairesinde yaptıkları müracaattan itibaren 6 ay 
müddetle markalarını tescil ettirmek hususunda rüçhan hakkını haizdirler. 

Birinci fıkrada yazılı 6 aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. 
Birinci fıkrada yazılı süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak tescil talebinde bulunulduğu 

takdirde rüçhan hakkına konu teşkil eden marka veya benzeri için rüçhan hakkının doğduğu ta
rihten itibaren vâki müracaat ve tebciller hükümsüzdür, 

B) Sergilerde teşhir itibariyle 

MADDE 20. — Türkiye'de Hükümet tarafından veya Hükümet izni ile açılan millî ve milletler
arası sergilerle, 7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin ülkelerinde açı
lan resmî veya resmen tanınmış sergilerde emtiasını markalariyle birlikte teşhir eden 19 ncu mad
denin 1 nci fıkrasında yazılı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de aynı markaların tescili için sergi
deki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat hususunda rüçhan hakkını haizdirler. 

Şu kadar ki, markanın konduğu emtia serginin resmî açılışı tarihinden evvel sergi yerine, görü-
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(a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devlet
lerin vatandaşları ve bu devletlerin kanunları
na göre kurulmuş tüzel kişiler hakkında uygu
lanmaz. Anlaşma veya mütekabiliyet esaslarına 
dayanılarak, Bakanlar Kurulu, markanın mem
leket içinde kullanılması mecburiyetinden bâzı 
memleketleri istina edebilir. 

E) İstisna 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 nci madde 19 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI — Rüçhan hakları 

A) Milletlerarası andlaşmalara dayanan tescil 
itibariyle 

MADDE 20. — 8 nci maddenin (a) bendin
de yazılı andlaşmalara dâhil devletlerden biri
ne mensup veya bu devletlerden birine mensu-
bolmamakla beraber onlardan birinin ülkesin
de ikametgâhı veya işler vaziyette bir müessesesi 
bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu devletlerin 
her hangi birinde bir markanın tescil için yet
kili mercilere usulü dairesinde yaptıkları müra
caattan itibaren 6 ay müddetle markalarını tes
cil ettirmek hususunda rüçhan hakkını haizdir
ler. 

Birinci fıkrada yazılı 6 aylık süre içinde kul-
lanılmıyan hüçhan hakları düşer. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde, rüçhan 
hakkına dayanılarak tescil talebinde bulunuldu
ğu takdirde rüçhan hakkına konu teşkil eden 
marka veya benzeri için rüçhan hakkının doğdu
ğu tarihten itibaren vâki müracaat ve tesciller 
hükümsüzdür. 

fi) Sergilerde teşhir itibariyle. 

MADDE 21. — Türkiye'de Hükümet tarafın
dan veya Hükümet izni ile açılan millî ve mil
letlerarası sergilerle, 8 nci maddenin (a) ben
dinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin ül
kelerinde açılan resmî veya resmen tanınmış ser
gilerde emtianın markalariyle birlikte teşhir 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin 
vatandaşları ve bu devletlerin kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişiler hakkında uygulan
maz. Andlaşma mütekabiliyet esaslarına daya
nılarak, Bakanlar Kurulu kararı ile markanın 
memleket içinde kullanılması mecburiyetinden 
bâzı memleketler istisna edilebilir. 

E) İstisna 

MADDE 19. — Geçici olarak Türkiye hu
dutları içine giren kara, deniz ve hava nakil 
vasıtalarında kullanılan veya satılan, teşhir 
ve siparişi kabul edilen ve reklâmı yapılan em
tiaya Türkiye'deki tescilin şümulü yoktur. 

MADDE 20. — Malî ve İktisadi îşler Komis
yonu metninin 20 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B) Sergilerde teşhir itibariyle 

MADDE 21. — Türkiye'de Hükümet tara
fından veya Hükümet izni ile açılan millî ve 
milletlerarası sergilerle, 8 nci maddenin (a) 
bendinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin 
ülkelerinde açılan resmî veya resmen tanınmış 
sergilerde emtiasını markalariyle birlikte teş-
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ııür şekilde konulmuşsa bu hallerde yukardald müddet emtianın sergi yerine konulduğu tarihten 
itibaren başlar. 

19 ncu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. 
Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların idareleri, ma

mul ve mahsullerini sergide gösterenlere, teshir ettikleri markanın konulduğu emtianın nev'i ile 
bu emtianın sergiye görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmî açılış tarihini gösterir bir belge ve
rir ve markanın tasdikli bir örneğini bu belgeye eklerler. 

Yabancı memleketlerde teshir edilen emtiaya ait markaların rüçhan hakkından istifade etmesi 
için, serginin açıldığı memleketin yetkili merciinden alınacak yukardaki fıkrada yazılı hususlan 
ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır. 

Türkiye'de açılan sergilerde teşhir olunan emtianın, tescil edilmiş bir markaya dayanılarak teş
hirine ve sergiyi mutaakıp memleketine iadesine mâni olunamaz. 

Bir sergide gösterilmiş aynı emtia üzerine konulan aynı veya benzeri marka hakkında birden 
fazla tescil talebinde bulunulmuş ise bu emtiayı sergiye ilk koyan kimse ve emtianın sergiye aynı 
zamanda konulması ve teşhir olunması halinde ilk tescil talebinde bulunan kimse rüçhan baklanı 
haizdir, 

C) Müracaat şeklî 

MADDE 21. — 19 ve 20 nci maddelerde yazılı rüçhan hakkına dayanılarak yapılan tescil talep
lerinin yönetmeliğinde gösterilen şekilde olması şarttır. 
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eden 20 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ger
çek ve tüzel kişiler Türkiye'de aynı markaların 
tescili için sergideki teşhir tarihinden itibaren al
tı ay içinde müracaat hususunda rüçhan hakkı
nı haizdirler. 

Şu kadar ki, markanın konduğu emtia ser
gisinin resmî açılışı tarihinden evvel sergi yeri
ne, görünür şekilde konulmuşsa bu hallerde 
müddet emtianın sergi yerine konulduğu tarih
ten itibaren başlar. 

20 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hü
kümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı ser
gilerden Türkiye'de açılacak olanların idareleri, 
mamul ve mahsullerini sergide gösterenlere, teş
hir ettikleri markanın konulduğu emtianın çeşi
di ile bu emtianın sergiye görünür şekilde ko
nulduğu tarihi ve resmî açılış tarihini gösterir 
bir belge verir, ve markanın tasdikli bir örneği
ni bu belgeye eklerler. 

Yabancı memleketlerde teşhir edilen emtiaya 
ait markaların rüçhan hakkından istifade etme
si için, serginin açıldığı memleketin yetkili mer
ciinden alınacak yukarıdaki fıkrada yazılı hu
susları ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır. 

Türkiye'de açılan sergilerde teşhir olunan 
emtianın, tescil edilmiş bir markaya dayanıla
rak teşhirine ve sergiyi mütaakıp memleketine 
iadesine mâni olunamaz. 

Bir sergide gösterilmiş aynı emtia üzerine 
konulan aynı veya benzeri marka hakkında bir
den fazla tescil talebinde bulunulmuş ise bu em
tiayı sergiye ilk koyan kimse ve emtianın sergi
ye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması 
halinde ilk tescil talebinde bulunan kimse rüç
han hakkını haizdir. 

C) Müracaat şekli 

MADDE 22. — 20 ve 21 nci maddelerde yazı
lı rüçhan hakkına dayanılarak yapılan tescil ta
leplerinin yönetmeliğinde gösterilen şekilde ol
ması şarttır. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

hir eden 20 nci maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de aynı mar
kaların tescili için sergideki teşhir tarihin
den itibaren altı ay içinde müracaat, hususunda 
rüçhan hakkını haizdirler. 

Şu kadar ki, markanın konduğu emtia ser
ginin resmî açılısı tarihinden evvel sergi ye
rine görünür şekilde konulmuşsa bu hallerde 
middet emtianın;., sergi yerine konulduğu ta
rihten itibaren başlar. 

20 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hü
kümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergi
lerden Türkiye'de açılacak olanların idareleri, 
mamul ve mahsullerini sergide gösterenlere, teş
hir ettikleri markanın konulduğu emtianın çeşi
di ile bu emtianın sergiye görünür şekilde ko
nulduğu tarihi ve resmî açılış tarihini gösterir 
bir belge verir ve markanın tasdikli bir örne
ğini bu belgeye eklerler. 

Yabancı memleketlerde teşhir edilen emtia
ya ait markaların rüçhan hakkından istifade et
mesi için, serginin açıldığı memleketin yetkili 
merciinden alınacak yukarıdaki fıkrada yazılı 
hususları ihtiva eden bir belgenin ihracı şart
tır. 

Türkiye'de açılan sergilerde teşhir olunan 
emtianın, tescil edilmiş bir markaya dayanılarak 
teşhirine ve sergiyi mütaakıp memleketine iade
sine mani olunamaz. 

Bir sergide gösterilmiş aynı emtia üzerine 
konulan aynı veya benzeri marka hakkında bir
den fazla tescil talebinde bulunulmuş ise bu 
emtiayı sergiye ilk koyan kimse ve emtianın 
sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olun
ması halinde ilk tescil talebinde bulunan kimse 
rüçhan hakkını haizdir. 

MADDE 22. — Malî ve iktisadi tşler Komis
yonu metninin 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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D) Hususi anlaşmalara ve müte kabiliyet esaslarına dayanan r ile han haltları itibariyle, 

MADDE 22. — 7 nci maddenin (b) ve (c) bendlerinde yazılı devletlerin mensubu gerçek ve tü
zel kişilere ait rüçhan haklarına dayanan tescil talepleri, bu husustaki anlaşma hükümleri veya 
mütekabiliyet esasları dâhilinde muameleye tabi tutulur. 

İKİNCİ KISIM 

Tescil işleri 

/ - Müracaat 

A) Yeri ve tariki 

MADDE 23. — Bir markayı tescil ettirmek istiyen kimse doğrudan doğruya Sanayi Bakanlığı
na müracaat eder. 

Müracaat tarihi, bu müracaat mukabilinde Sanayi Bakanlığınca verilecek belgedeki gün, saat ve 
dakikadır. 

Alâkalının posta vasıtasiyle veya idari merciler kanalı ile müracaat etmesi halinde, bu müra
caatlar ikinci fıkrada yazılı esaslara göre Bakanlığa geliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

B) Şekli 

MADDE 24. — Bir markanın tescili için yapılacak müracaatta, marka sahibinin, varsa vekilinin 
adı, soyadı, marka sahibinin tâbiiyeti, ikametgâhı, yapmakta olduğu iş, iş adresi ve markanın kulla
nılacağı emtia yazılır ve müracaat sahibinin yaptığı işi gösteren belge, markanın Örneği ve marka 
kaydiye harcı msakbuzu müracaata eklenir. 

Yabancı memlekette tescil veya teşhir edilmiş markaya istinaden yapılan müracaatlarda, ay-
rica, yabancı memlekette tescil veya teşhire ait vesikalar, müracaatla ilgili olarak yabancı 
memleketlerden alınmış vesikalarla bunların tercümeleri de müracaata eklenir. 

Her markanın tescili için ayrı müracaat şarttır. 
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D) Hususi anlaşmalara ve mütekabiliyet esasla
rına dayanan rüçhan haklan itibariyle 

MADDE 23. — 8 nci maddenin (b) ve (c) 
bendlerinde yazılı devletlerin mensubu gerçek 
ve tüzel kişilere ait rüçhan haklarına dayanan 
tescil talepleri, bu husustaki anlaşma hükümleri 
veya mütekabiliyet esasları dâhilinde muamele
ye tabi tutulur. 

İKİNCİ KISIM 

Tescil işleri 

i — Müracaat 

A) Yeri ve tarihi 

MADDE 24. — Bir markayı tescil ettirmek 
istiyen kimse doğrudan doğruya veya idari mer
ciler kanaliyle Sanayi Bakanlığına müracaat 
eder. 

Müracaat tarihi bu müracaat karşılığında Sa
nayi Bakanlığınca ilgiliye verilecek veya gön
derilecek belgeye müracaatın doğrudan doğru
ya Bakanlığa veya idari mercilere yahut posta 
vasıtasiyle Bakanlığa geldiği gün, saat ve daki
ka yazılmak suretiyle tesbit olunur. 

B) Şekli 

MADDE 25. — Bir markanın tescili için ya
pılacak müracaata, marka sahibinin, varsa veki
linin adı, soyadı, marka sahibinin tabiiyeti, ika
metgâhı, yapmakta olduğu iş, iş adresi ve mar
kanın kullanılacağı emtia yazılır ve müracaat 
sahibinin yaptığı işi gösteren belge, markanın 
Örneği ve marka harcı makbuzu müracata ekle
nir. 

Yabancı memlekette tescil veya teşhir edil
miş markaya istinaden yapılan müracaatlarda, 
ayrıca yabancı memlekette tescil veya teşhire 
ait vesikalar, müracaatla ilgili olarak yabancı 
memleketlerden alınmış Vesikalarla bunların ter
cümeleri de müracaata eklenir. 

Her markanın tescili için ayrı ayrı müracaat 
şarttır. 
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MADDE 23. — Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu metninin 23 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Tescil işleri 

A) Yeri ve tarihi 

MADDE 24. — Bir markayı tescil etirmek 
tiyen kimse Sanayi Bakanlığına müracaat eder. 

Müracaat tarihi, bum üracaat mukabilinde 
Sanayi Bakanlığına verilecek belgedeki gün, 
saat ve dakikadır. 

Alâkalının posta vasıtasiyle veya o yerin en 
büyük mülkiye âmiri kanalı ile müracaat etme
si halinde, bu müracaatlar ikinci fıkrada yazılı 
esaslara göre Bakanlığa geliş tarihinden itiba
ren hüküm ifade eder. 

Bu takdirde geliş tarihinin gününü saat ve 
dakikasını ihtiva eden belge müracaat sahibine 
posta ile gönderilir. 

B) Şekli 

MADDE 25. — Bir markanın tescili için ya
pılacak müracaata marka sahibinin, varsa ka
nunî mümessilinin veya vekilinin âdı, soyadı* 
marka sahibinin tâbiiyeti, ikametgâhı, yapmak
ta olduğu iş, iş adresi ve markanın kullanılaca
ğı emtia yazılır ve marka sahibinin yaptığı işi 
gösteren belge, markanın örneği ve marka har
cı makbuzu eklenir. 

Yabancı memlekette tescil veya teşhir edil
miş markaya istinaden yapılan müracaatlarda, 
ayrıca yabancı memlekette tescil veya teşhire 
ait vesikalar, müracaatla ilgili olarak yabancı 
memleketlerden alınmış vesikalarla bunların ter
cümeleri de müracaata eklenir. 

Her markanın tescili için ayrı müracaat şart
tır. 
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C) Yönetmelik 

MADDE 25. — Müracaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne miktarda olacağı ve bu kanunun 
tatbiki için lüzumlu sair hususlar ile belgeler yönetmelikte gösterilir. 

D) Müracaatın tetkiki şartları 

MADDE 26. — Müracaat dilekçesinin yönetmeliğe ekli örneğine uygun olarak tanzim edil
memesi ve marka kaydiye hare makbuzunun ve marka örneğinin müracaat dilekçesine eklen
memesi hallerinde evrak muameleye konmaz. 

Birlik ve konsern markalarına ait müracaatlarda, birlik markalarında kuruluş tarafından 
hazırlanan teknik yönetmelik ve konsern markalarında konsern'e dâhil olanlar arasında yapıl
mış sözleşme, tescil müracaatı ile birlikte tevdi edilmediği takdirde, hare yatırılmış olsa dahi, 
bu işe ait evrak muameleye konulmıyarak iade olunur. 

E) Müracaatın tetkiki 
MADDE 27. — Müracaat evrak ve eklerinin bu kanun ve yönetmeliği hükümlerine uygun 

olup olmadığı Sanayi Bakanlığınca en çok üç ay içinde tetkik edilir. 
Yapılan tetkik üzerine müracaatın bu kanunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 40 ncı maddeleri hüküm

lerine aykırı olduğu tesbit edilirse, müracaat, mucip sebep gösterilerek reddedilir. 
Müracaatta eksiklikler olduğu tesbit edilirse, bu eksikliklerin tamamlanması için müracaat 

sahibine veya vekiline üç aydan az olmamak üzere bir mehil verilir. Bu mehil zarfında bir 
mazerete müstenidolmaksızm eksiklikler ikmal edilmediği takdirde son defaya mahsus olmak 
üzere bir aylık mehil daha verilir. Son mehil zarfında eksiklikler ikmal edilmediği takdirde 
müracaat reddedilir. 

Ret kararlarına karsı alâkalılar tarafından dâva açılabilir. 

II - Markanın sicile geçirilmesi 

MADDE 28. — Kanuna ve yönetmeliğe uygun görülen veya eksiklikleri tamamlanan müracaat, 
sicil def Serine . geçirilir ve müracaat sahibine bir «Marka tescil belgesi» verilir. 

Sicil defterine, marka örneği, numarası, markanın üzerine konulacağı emtia, marka sahi
binin ve varsa vekilinin adı, soyadı, tâbiiyeti, ikametgâhı, marka sahibinin iş ve iş adresi ile 
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C) Yönetmelik 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 25 nci madde (26 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir, 

D) Müracaatın tetkiki şartlan 

MADDE 27. — Müracaat dilekçesinin yönet
meliğe ekli örneğine uygun olarak tanzim edi
lememesi ve marka harç makbuzunun ve mar
ka örneğinin müracaat dilekçesine eklenmemesi 
halinde evrak muameleye konmaz. 

Birlik markasına ve müşterek markaya ait 
müracaatlarda, birlik markalarında kuruluş ta
rafından hazırlanan takmak yönetmelik ve müş
terek markalarda sözleşme, tescil müracaatı 
ile birPJkte edilmediği takdirde, hare yatırıl
mış olsa dahi, bu işe ait evrak muameleye ko-
nulmıyarak dade olunur. 

E) Müracaatın tetkiki 

MADDE 28. — Müracaat evrak ve eklerinin 
bu kanun ve yönetmeliği hükümlerine uygun 
olup olmadığı Sanayi Bakanlığınca en çok üç 
ay içinde tetkik edilir. 

Yapılan tetkik üzerine müracaatın bu kanu
nun 4, 5, 6, S, 9, 10, 11 ve 40 ncı maddeleri hü
kümlerine aykırı olduğu tesbit edilirse, mü
racaat mucip sebep gösterilerek reddedilir. 

Müracaatta noksanlar bulunduğu teısbit edi
lirse, bu noksanların tamamlanması için müra
caat sahibine veya vekiline üç aydan az olma
mak üzere bir mehil verilir. Bu mehil zarfın
da bir mazerete müsıtenidolmaksızm noksanlar 
ikmal edilmediği takdirde son defaya mahsus 
olmak üzere bir aylık mehil daha verilir. Son 
mehil zarfında noksanlar ikmal edilmediği tak
dirde müracaat reddedilir. 

Ret kararlarına alâkalılar tarafından (dâva 
açılabilir. 

II - Markanın sicile geçirilmesi 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 28 mci madde 29 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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C) Yönetmelik 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 25 nci madde 26 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmişir. 

MADDEE 27. — Malî ve İktisadi İslar Komis
yonu meninin 27 nci maddesi aynen kabul edil
mişir. 

E) Müracaatın tetkiki 
MADDE 28. — Müracaat evrak ve eklerinin 

bu kanun ve yönetmeliği hükümlerine uygun 
olup olmadığı Sanayi Bakanlığınca en çok bir ay 
içinde tetkik edilir. 

Yapılan tetkik üzerine müracaatın bu kanu
nun 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 40 ncı maddeleri hü
kümlerine aykırı olduğu tesbit edilirse, müra
caat mucip sebep gösterilerek reddedilir. 

Müracaatta noksanlar bulunduğu tesbit edi
lirse, bu noksanların tamamlanması için müraca
at sahibine üç aydan az olmamak üzere bir me
hil verilir. Bu mehil zarfında bir mazerete müs-
tenidolmaksızm noksanlar ikmal edilmediği tak
dirde son defaya mahsus olmak üzere bir aylık 
mehil daha verilir. Son mehil zarfında noksan
lar ikmal edilmediği takdirde müracaat reddedi
lir. 

Ret kararlarına karşı alâkalılar tarafından 
dâva açılabilir. Dâva üç ay zarfında karara bağ
lanır. 

II - Markanın sicile geçirilmesi 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 28 nci madde 29 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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müracaat tarihi, markaya ve marka haklarına taallûk eden bütün değişiklikler ve yönetmelikte 
gösterilen sair hususlar geçirilir. 

/ / / - Marka tescil bel (fesi 

MADDE 29. — Marka tescil belgesi, başlığında «Türkiye Cumhuriyeti» ibaresini ve Ayyıldızı 
havi, Sanayi Bakanlığı mührü ile tasdikli resmî bir belgedir. Bu belgeye marka sahibinin adı, 
soyadı, tâbiiyeti, ikametgâhı, markanın kullanılacağı emtia ve markanın tescil tarihi yazılır 
ve marka örneği yapıştırılır. 

Marka sahibine talebi halinde marka tescil belgesi örneği verilir. 

IV - İlân 

MADDE 30. — Markanın tescilini mütaakıp sicile geçirilen hususlar ve sonradan vukubulan 
değişiklikler, iki ayda bir çıkacak Resmî Smai Mülkiyet gazetesinde ilân olunur. 

V - Sicilin aleniydi 

MADDE 31. — Marka sicili alenîdir. 
Talebedilmesi halinde marka sicil kaydının bir örneği verilir. 

VI - «Tescil edilmiştir» ibaresi ve tescil numarasının konulması 

MADDE 32. — Tescil edilmiş bir marka kullanılırken, mümkün olan hallerde «Tescil edil
miştir» ibaresinin ve tescil numarasının markanın dışına ve görünür şekilde konması şarttır. 

VII - Yenileme 

MADDE 33. — Marka on yıllık himaye süresinin bitmesinden itibaren her defasında on yıl
lık müddet için yenilenebilir. Yenileme müracaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne miktarda ve 
nelerden ibaret olacağı yönetmeliğinde gösterilir. Müracaatta eksiklikler olduğu takdirde 27 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasına göre işlem yapılır. 

Marka hakkı sahibi, yenileme işlemi için marka himaye süresinin bitmesinden itibaren üç yıl 
içinde yenileme talebinde bulunabilir. 

Yenileme, evvelki himaye süresinin bittiği tarihe raci olmak üzere hüküm ifade eder. 
Rüchan hakkına dayanan tescilli markaların yenilenmesinde menşe memlekette himaye edilip 

edilmediği hususu aranmaz. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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/ / / - Marka tescil belgesi 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 29 ncu madde 30 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - İlân 

MADDE 31. K- Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 30 ncu madde 31 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Sicilin aleniyeti 

MADDE 32. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 31 nci maJdde 32 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Yenileme 
MADDE 3S. — Marka on yıllık himaye sü

resinin bitmeısinden itibaren her defasında on 
yıllık müddet için yenilenebilir. Yenileşme 
müracaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne mik
tarda ve nelerden ibaret olacağı yönetmeliğin
de gösterilir. Müracaatta noksanlar (bulunduğu 
takdirde 28 nci maddenin 3 ncü fıkrasına g"öre 
işlem yapılır. 

Marka hakkı sahibi, yenileme işlemi için 
marka himaye süresinin 'bitmesinden itibaren 
üç yıl içinde yenileme talebimde bulunabilir. 

Yenileme, evvelki himaye süresinin bittiği 
tarihe raci olmak üzere hüküm ifade eder. 

Rüçhan hakkına dayanan tescilli markala
rın yenilenmesinde menşe memlekette himaye 
edilip edilmediği hususu aranmaz. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

İli - Marka tescil belgesi 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 29 ncu madde 30 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - İlân 

MADDE 31. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 30 ncu madde 31 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Sicilin aleniyeti 

MADDE 32. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 31 nci madde 32 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Yenileme 

MADDE 33. — Marka on yıllık himaye sü
resinin bitmesinden itibaren her (defasında on 
yıllık müddet için yenilenebilir. Yenileme mü
racaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne mik
tarda ve nelerden ibaret olacağı yönetmelikte 
gösterilir. Müracaatta noksanlar bulunduğu 
takdirde 28 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre 
işlem yapılır. 

Marka hakkı sahibi, yenileme işlemi için 
marka himaye süresinin bitmesinden itibaren 
üç yıl içinde yenileme talebinde bulunabilir. 

Yenileme, evvelki himaye süresinin bittiği 
tarihe raci olmak üzere hüküm ifade ©der. 

Rüçhan hakkına dayanan tescilli markaların 
yenilenmesinde menşe memlekette himaye edi
lip edilmediği hususu aranmaz. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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VIII - Markanın intikali, lisans ve markajım haczi 

A) Ferdî markalarda 

1. İntikal, lisans ve haciz 

MADDE 34. — Ferdî marka miras yoliyle intikal eder. 
Ferdî markanın devri hakkındaki sözleşmenin ve kullanılması için yapılan lisans sözleşmesinin 

noterlikçe tanzim edilmiş olması şarttır. 
Ferdî markanın, tahsis edildiği emtianın imâl, ihzar, istihsal olunduğu veya satışa çıkarıldığı 

müesseseden ayrı olarak başkasına devri Sanayi Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu izin, ancak mar
kanın devrinin halkın aldatılması tehlikesine yol açmıyacağı kanaatine varıldığı takdirde verile
bilir. Sanayi Bakanlığı, izin talebi üzerine yaptığı incelemelerde ilgili Bakanlıklar ve diğer daire 
ve müesseselerin mütalâasını da alabilir. îzin almaksızın yapılan devirler hükümsüzdür. İznin şe
kil ve şartları yönetmelikte gösterilir. 

Lisans sözleşmesinde, markanın kullanılacağı süre, kullanma şekil ve şartları, lisans bedeli ve 
markanın kullanılacağı emtianın gösterilmesi mecburidir. 

Devir ve lisans, marka sicil kaydına tescil tarihinden itibaren üçüncü şahıslara karşı hüküm 
ifade eder. 

2. Haciz 

MADDE 35. — Ferdî markanın, tahsis edildiği emtianın imâl, ihzar, istihsal olunduğu veya 
satışa çıkarıüdığı müesseseden ayrı olarak haczi halinde, icrada ihaleye katılmak istiyen kişilerin 
34 ncü maddedeki esaslara uygun olarak Sanayi Bakanlığından alacakları bir bölgeyi icra 
memuı luğuna ibraz etmeleri şarttır. 

İhalenin neticesi, icra memurluğu tarafından Sanayi Bakanlığına bildirilir. Keyfiyet marka 
siciline geçirilir ve Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinde ilân olunur. 

B) Konsern ve dirlik markalarında 

MADDE 36. — Konsern ve birlik markaları devir ve temlik edilemez, lisans mevzuu olamaz ve 
haczedilemez. 

Konserne dâhil kişilerin markayı kullanma hakkı, Konsern Sözleşmesinde aksine hüküm bulun
madığı takdirde miras yoliyle intikal eder. 

IX - Markanın eşya adı haline gelmesine karşı himaye 

MADDE 37. — Bu kanunla tescil edilmiş markaların sahiplerine tanınan haklar, o markaların 
sonradan halk tarafından eşya adı haline getirilmesi halinde de, sakıt olamaz ve hak sahipleri, 
markalannm başkalan tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dâva hakkını haizdir. Davalı 
taraf o markanın eşya adı haline geldiği defini dermeyan edemez. 

G. SenaJfcosa ( S. Sayısı : 525 ) 
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VII - Markanın intikali, lisans ve markanın haczi 

A) Ferdî markalar 

1. İntikal ve lisans 

MADDE 34. — Ferdî markalar miras yoluyla 
întikal eder. 

Ferdî marka, kullanıldığı müesseseden müs
takil olarak ve hangi emtia için tescil edilmişse 
o emtianın tamamı veya bir kışımı için devir 
ve temlik edilebilir. Veya marka hakkının kul
lanılması için lisans verilebilir. 

Devir ve lisans sözleşmesinin noterlikçe tan
zim edilmiş olması şarttır. 

Lisans sözleşmesinde, markanın kullanılaca
ğı süre, kullanma şekil ve şartlan, lisans be
deli ve markanın kullanılacağı emtianın göste
rilmesi mecburidir. 

Devir ve lisans, marka sicil kaydına tescil 
tarihimden itibaren üçüncü şahıslara karşı hü
küm ifade eder. 

2. Haciz 

MADDE 35. — Ferdî marka haczedilemez. 

B) Müşterek markalarda ve birlik 
markalarında 

MADDE 36. — Müşterek markalar ve birlik 
markalan devir ve temlik edilemez, lisans mev
zuu olamaz ve haczedilemez. 

Sözleşmeye dâhil kişilerin müşterek markayı 
kullanma hakkı, sözleşmede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde miras yoluyla intikal eder. 

VIII - Markanın eşya adı haline gelmesine 
karşı himaye 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 37 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 34. — Malî ve İktisadi işler Komis
yonu metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

2. Haciz 
MADDE 35. — Borçlu olan ferdî marka sa

hibi borcunu karşılıyacak başka varlığı bulun
duğunu ispat etmedikçe, bu marka, kullanıl
dığı müesseseden ayn olarak haczedilebiür. 

3 ncü şahıslar lehine önceden doğmuş olan 
haklar saklıdır. 

MADDE 36. — Malî ve îktisadi îşler Komis
yonu metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edil-
miştir. 

VIII - Markanın eşya adı haline gelmesine 
karşı himaye 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 37 nci madde aynen kaibul 
edilmiştir. 

C. Sematosu ( S. Sayısı : 525 ) 
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X - Kaydın terkini 

A) Sebepleri 

1. Feragat 

MADDE 38. — Marka sahibi markasını kullanmaktan feragat ettiğini yazı ile bildirdiği tak
dirde markası, marka sicilinden terkin olunur ve keyfiyet Resmî Smai Mülkiyet Gazetesinde ilân 
edilir. 

Marka birden çok emtia için tescil edilmiş ise yukardaki esas dâhilinde, bu emtiadan bir kısmı 
için de feragat edilebilir. 

Yukardaki fıkralara göre terkini istenen mar V:a üzerinde bir lisans hakkı tescil olünnmşsa ter
kin muamelesi marka ve lisans haklan sahiplerinin müşterek talepleri üzerine yapılır. 

2. Hükümle terkin 

MADDE 39. — Markanın 50 nci maddeye göre terkini hakkındaki kararların Sanayi Bakan
lığına tebliği üzerine tescil kaydı terkin ve keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinde ilân 
olunur. 

3. Re*sen terkin 

MADDE 40. — Marka himaye süresinin bitmesinden itibaren üç yıl içinde yenileme talebin
de bulunulmıyan markaya ait sicil kaydı terkin olunur ve keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gaze
tesinde ilân edilir. 

B) Tescil ve kullanma yasağı 

MADDE 41. — Sicil kaydı terkin edilen marka, terkin tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe 
aynı emtia için kullanılamıyacağı gibi başkasının adına tescil de edilemez. 

Markanın birbirini takibeden üç yıl içinde muhik bir sebebolmaksızm gereği gibi kullanılma
ması sebebiyle iptali halinde yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

XI - Çeşitli hükümler 

A) Vekil 

MADDE 42. — Türkiye'de ikametgâhı olmıyanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescille mey
dana gelen haklarını kullanabilmek için Türkiye'de ikametgâhı olan bir vekil tâyin etmek mec
buriyetindedirler. 

Avukatlık Kanunu hükümleri mahfuz olmak şartiyle, vekil, müvekkilini bu kanun hükümle
rine göre cereyan eden idari işlemlerde temsil etmeye yetkilidir. 

îdare tarafından vekile yapılan tebliğler asıla yapılmış sayılır. 

B) Çeşitti masraflar 

MADDE 43. — Resmî Smai Mülkiyet Gazetesinin, verilecek marka sicil örneğinin ve marka 
tescil belgesi örneğinin bedeli yönetmelikte gösterilir. Resmî Smai Mülkiyet Gazetesinin basımı 
işinin ihalesinde 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun pazarlık usulüne mütaallik hü
kümleri uygulanır. Marka sicil örneğinin bedelinin tâyininde yazma, çizme, fotokopi ve sair mas
rafları Sanayi Bakanlığınca, hazırlanacak tarifede gösterilir. 

Çv Senatosu ( S. Sayısı ;• 525 ) 
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IX - Kaydın terkini 

A) Sebepleri 

1. Feragat 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 38 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Hükümle terkin 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 39 pcu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Re'sen terkin 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 40 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Tescil ve kutlama yasağı 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 41 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

X • Çeşitli hükümler. 
A) Vekil 

MADDE 42. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 42 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Çeşitli masraflar 

MADDE 43. — Resmi Sınai Mülkiyet Gaze
tesinin, verilecek marka sicil örneğinin ve mar
ka tescil belgesi örneğinin bedeli yönetmelikte 
gösterilir. Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesinin 
basımı işinin ihalesinde 2490 sayılı Artırma, Ek-

Anaya&a ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

IX - Kaybın terkini 

A) Sebepleri 

1. Feragat 

MADDE 38. — Millet MeclM Genel Kuru
lunca kabul «dilen 38 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Hükümle terkin 
MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Re'sen terkin 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 40 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Tescil ve kullanma yasağı 

MADDE 41. — Millet MeclM Genel Kuru
lunca kabul edilen 41 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

X - Çeşitli hükümler 
A) Veba 

MADDE 42. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 42 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Çeşitli masraflar 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senaitosaı ( S. Sayısı :. 525) 
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Gerek bu masraflar ve gerek ilân ve saire masrafları peşin olarak malsandığına yatırılır ve 
alınacak makbuz Sanayi Bakanlığına tevdi edilir. 

Hân msrafları; 
a) Markanın tescili ve yenilenmesi hallerinde müracaat sahibinden, 
b) Markanın intikali ve marka üzerinde lisans hakkı verilmesi hallerinde marka veya lisans 

hakkını iktisabedenden, 
c) Feragate dayanan terkinlerde feragat edenden, 
d) Hükümle yapılan terkinlerde davacıdan, 
e) Haciz sureti ile intikalde ihalede satmalandan, 
peşin alınır. 

C) Birlik markalarına ait hükümler 

1. Teknik yönetmelik, birlik markasının konulması 

MADDE 44. — Birlik markasına ait teknik yönetmelikte bu markanın sicilde yazılı sahibi ta
rafından âmmeye karşı taahhüdedilen ve mamul veya mahsullerin cinsi, nevi ve sairesine müta-
allik hususların nelerden ibaret bulunduğu, mamul veya mahsullerin hangi vasıflarda olacağı, bu 
vasıflann tam olarak mevcudiyetinin kuruluş tarafından nasıl kontrol edileceği, bu hükümlere 
riayet edilmemesi halinde o mamul veya mahsulleri imâl ve istihsâl edenlere tatbik olunacak 
müeyyideler dercedilir. 

Teknik yönetmelikte yapılacak her türlü değişikliklerin tescil merciine tevdi olunması şarttır. 
Teknik yönetmeliğe göre yapılacak kontroldan sonra markanın mamul veya mahsullere konul

ması birlik markasının sahibi olan kuruluş tarafından yapılır. 

2. Dâvaya katılma 

MADDE 45. — Birlik markasının sahibi olan kuruluş tarafından açılacak dâvalara kuruluşa 
dâhil üyeler katılabilir. 

D) Hizmet markaları 

MADDE 46. — Hizmet markalan bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 525 ) 
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siltme ve îhale Kanununun pazarlık usulüne 
mütaallik hükümleri uygulanır. Marka sicil 
örneğinin bedelinin tâyininde yazma, çizme, fo
tokopi ve sair masrafları Sanayi Bakanlığınca 
hazırlanacak tarifede gösterilir. 

Gerek bu masraflar ve gerek ilân ve saire 
masraf lan peşin olarak malsandığına yatırılır 
ve alınacak makbuz Sanayi Bakanlığına tevdi 
edilir. 

îlân masrafları; 
a) Markanın tescili ve yenilenmesi hallerin

de müracaat sahibinden 
b) Markanın intikali ve marka üzerinde li

sans hakkı verilmesi hallerinde marka veya 
lisans hakkını iktisabedenden, 

c) Feragate dayanan terkinlerde feragat 
edenden, 

d) Hükümle yapılan terkinlerde davacıdan, 
peşin alınır. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

C) Birlik markalarına ait hükümler 

1, Teknik yönetmelik, birlik markasının 
konulması 

MADDE 44. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Dâvaya katılma 

MADDE 45. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 45 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

D) Hizmet markaları 

MADDE 46. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 46 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C) Birlik markalarına ait hükümler 

1. Teknik yönetmelik, birlik markasının 
konulması 

MADDE 44. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Dâvaya katılma 

MADDE 45. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 45 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

D) Hizmet markaları 

MADDE 46. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 46 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hukuk ve ceza dâvaları 

I - Tecavüz halleri 

MADDE 47. — Aşağıda yazılı haller bu kanuna göre tescil edilmiş olan markalardan fayda
lanma hakkına tecavüz sayılır : 

a) Hak sahiplerinden gayrı kişiler tarafından markaların veya benzerlerinin kullanılması, 
Başkasına ait tescilli bir markanın biçim, mâna veya bunlardan birisi itibariyle eşini 

veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakılmadıkça farkına vanlmıyacak kadar 
cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır. 

Başkasına ait tescilli bir markaya, toplu olarak bıraktığı umumi intiba itibariyle ilk bakışta 
kolayca tefrik edilemiyecek şekilde benziyen ve bu suretle iltibasa sebebiyet verecek bir markayı 
kullanan kimse o markanın benzerini kullanmış sayılır. 

b) Hak sahibinden gayn kişiler tarafından haksız olarak kullanılan markalan taşıyan em
tianın satışa arz edilmesi, satılması, dağıtılması, memlekete sokulması veya memleketten çıka
rılması, 

c) Yukardaki bendlerde yazılı fiillere iştirak edilmesi. 

II - Hukuk dâvaları 

A) Tazminat 

MADDE 48. — Kasten, ihmal, teseyyüp veya tedbirsizlikle 47 nci maddede yazılı fiilleri işle
mek suretiyle marka sahibine zarar veren kimse o zararı tazmin ile mükelleftir. 

B) Tecavüzün ref i ve men'i 

MADDE 49. — Hakları 47 nci maddede yazın surette tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene 
karşı tecavüzün ref'ini ve men'ini dâva edebilir. Haklan tecavüz tehlikesine mâruz kalan kimse 
muhtemel tecavüzün önlenmesini de dâva edebilir. 

Tecavüz hizmetlerini ifa ettikleri sırada, bir müessesenin müdürü veya temsilcisi, yahut hiz
metlileri tarafından yapılmış ise, müessese sahibi hakkında dâva açılabilir. Bu maddeye göre açıla
cak dâvalarda tecavüzünün men'i, ref'i veya önlenmesi istenen kişilerin yahut müessese sahibinin 
kusuru aranmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hukuk ve ceza dâvaları 

1. Tecavüz halleri 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 47 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

/ / - Hukuk dâvaları 

A) Tazminat 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Tecavüzün ref'i ve men'i 

MADDE 49. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 49 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

/ - Tecavüz halleri 

MADDE 47. — Aşağıda yazılı haller bu ka
nuna göre tescil edilmiş olan markalardan fay
dalanma hakkına tecavüz sayılır: 

a) Hak sahiplerinden gayrı kişiler tarafın
dan markaların veya benzerlerinin kullanılması, 

Başkasına ait tescilli bir markanın biçim, 
mâna veya bunlardan birisi itibariyle eşini ve
ya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle 
bakılmadıkça farkına varılmıyacak kadar cüzi 
surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu 
markayı aynen kullanmış sayılır. 

Başkasına ait tescilli bir markaya, toplu ola
rak bıraktığı umumi intiba itibariyle ilk bakışta 
kolayca tefrik edilemeyecek şekilde benziyen ve 
bu suretle iltibasa sebebiyet verecek bir marka
yı kullanan kimse o markanın benzerini kullan
mış sayılır. 

b) Hak sahibinden gayrı kişiler tarafın
dan haksız olarak kullanılan markaları taşıyan 
emtianın satışa arz edilmesi, satılması, dağıtıl
ması, memlekete sokulması veya memleketten 
çıkarılması, 

c) Yukardaki bendlerde yazılı fiillere işti
rak edilmesi. 

II - Hukuk dâvaları 

A) Tazminat 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Tecavüzün refi ve men'i 

MADDE 49. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 49 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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G) Marka kaydının hükümle terkini 

MADDE 50. — Aşağıdaki hallerde Sanayi Bakanlığı veya her alâkalı kişi markaya ait sicîî 
kaydının terkinini mahkemeden talebedebilir : 

a) Marka sahiplerinin, birbirini takibeden üç yıl içinde markalarını muhik sebebolmaksızm 
gereği gibi kullanmadıkları veya markalar aynen kullanılmadığı yahut birlik markası sahibi mü
racaatına ekli olarak tevdi etmiş olduğu teknik yönetmeliğe riayet etmediği takdirde, 

b) Markanın devrinin halkın aldatılmasına yol açması halinde. 

III - Ceza dâvaları 

A) Uygulanacak cezalar 

MADDE 51. — a) Bu kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasına ve 32 nci maddesine aykırı 
hareket edenler ile, bir markayı tescil edilmiş olduğu şekilden gayri şekilde kullananlar, 3 aydan 
1 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

b) Başkası adına tescil edilmiş bir markanın aynını veya benzerlerini kullananlar veya hak 
sahibinden gayrı kimse tarafından haksız olarak kullanılan markalan taşıyan emtiayı bilerek satışa 
arz edenler, satanlar, dağıtanlar, memlekete sokanlar veya memleketten çıkaranlar ve bu fiillere işti
rak edenler 8 aydan 2 seneye kadar hapis ve 5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

(b) bendinde yazılı cezalara çarptırılan kimselerin varsa iş yerlerinin 1 yıl müddetle kapatıl
masına ve aynı müddet ticaret ve sanattan menlerine hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiillerin dikkatsizlik veya ihmal, yahut tedbirsizlikle işlenmiş olduğu anla
şıldığı takdirde fail yalnız para cezasiyle cezalandırılır. 

Tekerrür halinde yukarda yazılı cezaların iki katı hükmolunur. 

B) Fiile iştirak 
MADDE 52. — Bu kanunun 51 nci maddesinde yer alan suçlar hizmetlerini ifa ettikleri sıra

da, bir müessesenin hizmetlileri tarafından işlenmiş ise; suçun işlendiğini bilen veya bilmesi lâ-
zımgelenlerden müesseseyi fiilen idare edenlerde a müessese sahibi veya müdürü yahut temsilcisi ile 
hangi nam ve sıfatla olursa olsun müesseseyi fiilen idare edenler fail gibi cezalandınlırlar. 
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C) Marka kaydının hükümle terkini 

MADDE 50. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 50 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

/ / / - Ceza dâvaları 

A) Uygulanacak cezalar 

MADDE 51. — a) Bu kanunun 3 ncü mad
desinin son fıkrasına aykırı hareket edenler ile, 
bir markayı tescil edilmiş olduğu şekilden gayri 
şekilde kullananlar, 3 aydan 1 seneye kadar ha
pis ve 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

b) Başkası adına tescil edilmiş bir marka
nın aynını veya benzerlerini kullananlar veya 
hak sahibinden gayri kimse tarafından haksız 
olarak kullanılan markalan taşıyan emtiayı bi
lerek satışa arz edenler, satanlar, dağıtanlar, 
memlekete sokanlar veya memleketten çıkaran
lar ve bu fiillere iştirak edenler 8 aydan 2 sene
ye kadar hapis ve 5 000 liradan 50 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(b) bendinde yazılı cezalara çarptırılan kim
selerin varsa iş yerlerinin 1 yıl müddetle kapa
tılmasına ve aynı müddet ticaret ve sanattan 
menlerine hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiillerin dikkatsizlik veya 
ihmal, yahut tedbirsizlikle işlenmiş olduğu an
laşıldığı takdirde fail yalnız para cezasiyle ceza
landırılır. 

Tekerrür halinde yukarda yazılı cezaların 
iki katı hükmolunur. 

B) Fiile iştirak 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 52 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

C) Marka kaydının hükümle terkini 

MADDE 50. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 50 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Ceza dâvaları 

A) Uygulanacak cezalar 

MADDE 51. — Malî ve İktisadi îşler Ko
misyonu metninin 51 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Fiile iştirak 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 52 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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C) Müsadere 

MADDE 53. — 51 nci maddenin (b) bendi hükümlerine göre haksız olarak kullanıldığı tesbit 
olunan markayı taşıyan emtia, etiket, zarf, mahfaza, ticari evrak gibi vasıtalarla bu markaların 
imal ve vaz'mda kullanılan mühür, soğuk damga, klişe gibi alet ve edevatın müsaderesine karar 
verilir. 

Beraet halinde de aynı hükümler tatbik olununr. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 

I - Kaldırılan hükümler 

MADDE 54. — 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi ile ek ve tadilleri kaldırıl
mıştır. 

II - intikal hükmü 

GEÇÎOt MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte muamelesi tamamlanmış olan mü
racaatlar hakkında müracaat tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanır. 

III - Yürürlük 

MADDE 55. — Bu kanun, yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

IV - Kanunun yürütülmesi 

MADDE 56. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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C) Müsadere 

MADDE 53. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 53 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 

1. Kaldırılan hükümler 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

77 - İntikal hükmü 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

/ / / - Yürürlük 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

IV - Kanunun yürütülmesi 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

C) Müsadere 

MADDE 53. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 53 ncü madde aynen kaibul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 

/ - Kaldırılan hükümler 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

II - İntikal hükmü 

GEÇÎCÎ MADDE — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

/ / / - Yürürlük 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

IV - Kanunun yürütülmesi 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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