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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde •Mililrot'v-dküi Mebmeit Altınsoy, 'evle
nen ıbir milletvekiline dair ıbâzı gazetelerde çı
kan havadisler hakkında cümlem dışı deııueç-
le bulundu. 

Kaysıori Milletvekili Mehmet Çöker ve 5 ar
kadaşının, 4367 «aydı Kanunun 4684, 6706 ve 
70 say ılı kanunlarla değişik ıbiriuei maddesinin 
(C) Ve (D) fıfcaralarmın değiştirilmesine, 

Cumhuriyet Senatosu Istanıbul Üyeısi özel 
Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye Cuunthu-
î'iyeti Emekli Bandığı Kanununa -jçeçıici bir 
mıadde eklenmesine, 

Cumıhurifel Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artuvunai; ve 2 arkadaşımın, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekti Sandığı Kanununun 
bfkı ^maddelerinde değişiktik yapılın ası ve 
6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaildi rıl-
rmasına, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M'eh-
•}\vA Ali Demir ve Kırklareli Üresi Ahmet Naci 

Ari'nin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli bandığı Kanununun 32 nei maddesine 
1 >i ı* fıkra dkl'enım.esine, 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç, ve Sakar
ya Milletvekili Yusuf Ulusoy'uıı, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ııeü maddcısine (c) fıkrası eklen
mesine dair kanun telkliflerinin reddine müte
dair Plân 'Komisyonu raporları, 'üzerinde görüş-
ımeler ya.pılıktan sonra kaibul ve teklifler red-
dolundu. 

7 . 7 . 1964 Salı günü yapılacak T. 43. M. M. 
toplantısından sonra toplanmak üzere (saat 
18,10 da) Birleşime son •verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya Öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü (Javdaroğlu 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER — Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 121 nei Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

lici ı*. 

BAŞKAN — Yoklanıra yıaıpıılacalk'tır. 
Sayi'n üyeler lütfen beyaz düğmelere bassm-

Ynlklaima, m'uaanelesi ibaışlaımııştı r. 

(Ydklani'a y apıMı) 
ıBAŞKAN —• Yolklaıma ımuamelösi ibiifcm'iştiı*. 

'Mıitaaikerelei" için geretkM lOioğıınıIulk iineıvcajt-
tıır. Mü ziaike relere İMşliyıorfuız. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Çarıkın Milletvekili Kâzım Arar'ın, 
Devrez rayının tasmasıyle İlgaz ilçesinden 14 ve 
Tosya'dan da 4 köyün sel felâketinden zarar gör

düğüne, Kızılay'ın, yaptığı yardımların yetersiz
liği dolayısiyle Hükümetçe de âcil yardım yapıl
ması. gerektiğine dair konuşması. 
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BAŞKAN — Neldliır Saym Araır Dün isaftı- 1 

âliniz gündem dışı söz 'talep etaiışItMz. Ne haik-
ikında! 

KÂZIM ARAR ( Ç a n t a ) — Sel f e ü â M 
halklkında, 

BAŞKAN — Sel feılfâlkteıti ihaMonlda söz ,istl-
'ytüınsuniitz. Nerede sel Mâlkettâ ? 

Uzattı ekilin lütfen. 
KÂZIM ARAR ( Ç a n t a ) — Ilgaada 

BAŞKAN — Buyurun 
KÂZIM ARAR (Çaınlkiin) — Mulhtteraıı ar

kadaşlarım, çok kısa bir husus için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Dün de bu konu üzerinde 
söz istemiştim. Sel felâketi olduğu halde, tak-
dimen söz verilmesi 'iktiza eden bu mevzuda sa
yın Başkan takdir hakkını kullanarak bu aeil 
meseleyi bir gün geriye bırakmıştır. Bunun veba
lini kendisine bırakarak konuya avdet ediyorum. 

BAŞKAN — Riyasete karşı ıbu şekilde tecavü
ze hakkınız yoktur, rica ederim. Başkanlık Diva
nı gündem dışı söz vermede takdir hakkını ken
disi kullanır. Dün bir arkadaşa söz verilmişftir, 
bugün de zatı'âlinize veriliyor. Çok rica ederim | 
efendim. I 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Gerekirse bunu 
bir konu olarak da getireceğim. Bunu tecavüz ad
deden sayın Başkan takdir hakkını kendi hissi 
ölçüleriyle kullanmaktadır. 

BAŞKAN —• Hiçbir Başkan, böyle hissi ha
reket edomez. Devam buyurunuz rica ederim. Ko
nu ile ilgili beyanda bulununuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem 
Başkan, cumartesi günü tatilden faydalanarak 
İlgaz İlçesine gitmiştim. Orada muttali olduğum 
bir sel felâketi hâdisesini anlattılar. Devres Ça-
yv'ııın taşması ile merkez ilçe dahil, İlgaz ilçesi
ne bağlı 14 köy, Kastamonu iline bağlı Tosya İl

cesine bağlı 4 köy olmak üzere tam 18 köy taşkın
dan geniş ölçüde zarar görmüştür. Hernekadar 
Vilâyet ve Kaymakamlık bu konu ite kısmen alâ-
kalanmışlarsa da, bu alâka taltibikat sahasına inti
kal etmemiş ve sadece Kızılay'ın hasar gören En- j 
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gine köyüne gönderdiği bir kaç çadırdan öteye 
gidememiştir. Devlet Su İşlerinin yakinen alâ
kadar olması iktiza eden bu konu, Haziran ayı 
ortalarında vukua gelen bu selden sonra, bir aya 
yakın bir zaman geçtiği halde bu alâka gösteril
memiştir, ve çadır içinde bulunan bu insanlar 
da Hükümetin müşfik elini beklemektedirler. Bu 
hususta çok konuşulabilir. Fakat konu zalten, ma
hiyeti itibariyle bir felakettir. Beş ölü vardır. Bir 
tane yaralı Ankaraya gönderilmiştir, ve ild kolu 
kesilmiştir. Yani insanca kaybında bulunduğu 
bu konu üzerinde sayın Hükümetin alâkasının 
biraz çabuklaştırmasını rica eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kıbrıs işinin Birleşmiş Milletlerde devamı süre
since Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca görev
li kılınmasına dair Başbakanlık, tezkeresi (3/916) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen tezkereyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 22 Şubat 1964 günlü otu

rumunda Dışişleri Komisyonu Başkanı Kocaeli 
Milletvekili Prof. Nihat Erim'e Kıbrıs işinin Bir
leşmiş Mili eti erde devamı süresince vazife veri
lebilmesi için karar alınmıştır. 

Kıbrıs mesel esinin çeşitli milletlerarası görüş
melerinde Prof. Nihat Erim'in vazifeye devanı 
etmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 
önceki müddetin bitimi tarihinden başlamak üze
re Anayaısınm 78 nci maddesi uyarınca gerekli 
kararın alınmasına delâlet buyrıılmasını rica 
ederim. 

İsmet İnönü 
Başjbakan 

BAŞKAN —• Anayasa'nın, 78 nci maddesine 
göre Sayın Erim'in görevinin devaımı hususun
da izin istenmektedir. Yüce Meclisin takdirine 
vabestedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler!. Etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

(îündemo geçiyoruz;, 



M. Meclisi B : 121 7 . 7 . 1964 O : 1 
4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 458 <ve 458 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarı hakkındaki görüşmelere 
devam ediyorum. Lütfen Komisyon yerini alsın. 
Geçeııki, müzakerelerde .10 ncıı maddede kalmış
tık. 10 nen maddeyi.okutuyorum: 

Konut kira bedellerinde değişiklik 
MADDE 10. — Devlet İstatistik Enstitüsü 

yıllık bültenleri geçim endekslerinde. % 20 den 
fazla artma veya eksilme hâsıl olduğu takdirde 
konut kira bedellerine aksedecek nisbet Ticaret 
Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra tmar ve 
İskân Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — 10 neu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurunuz Sayın Tckinel. 

İSMAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, tasarının 10 ncıı maddesi 
üzerinde ;söz aldım. Fakat aldığım ıbu sözün bey
hude olduğuna ka,aniim. Çünkü Cleçici Komis
yon kira teshilinin esasına taallûk eden 4 ncü 
maddeyi geri almış re kira -sistemi üzerinde he
nüz 'bir prensip mutaibakal ma varmamıştır ve 
Heyeti Âlinize de bu hususta ibilgi vermemiştir. 
Evvelâ bu konunun aydınlatıl malsı lâzımdır. 

Biz 'hazırladığımız takrirleri tasarıya muva
zi olarak ve Komisyona yardımcı olmak amacı ile 
tak'dim etmiştik. Şimdi münferiden bu şekildeki 
maddelerin kaibul 'edilmesi halinde bu prensibi 
alt - üst olacak ve 'bu kanundan istenilen netice 
elde »edilemiyecektir. O bakımdan evvelâ Komis
yonun izahat vermesini rica edeceğim. Mamafih 
Komisyonun takdir hakkını <bu yolda kullanma
ması ihtimaline karşı da bir fikir olsun diye ha
zırladığım 'takriri gerekçesi ile takdim ediyorum. 
Takririn konusu şudur : Şayet tasarının dördün
cü malddesindc yapılacak prensip değişikliği ne-
lioeyi tâyin edecek foir istikamete gidebilirse, hu 
tekliften faydalanabilir. Bu 10 ncıı madde; «Dev
let İstatistik Enstitüsü yıllık bültenleri geçim 
endekslerinde % 20 den fazla artma veya eksil
me hâsıl olduğu takdirde, konut 'kira 'bedellerine 
aksedecek nisbet Ticaret Bakanlığının mütalâası 

(1) 458 S. Sayılı basmayazı 14.5.1964 tarih
li 103 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

alındıktan sonra İmar ve İskân Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur» şeklindedir. 

Bundan evvelki celsede, Sayın Bolak arkada
şımız, 9 ncıı 'madde üzerinde konuşmalar yapar
ken, 'bu 10 nen maddeye de değinmiş, 'böyle bir 
tatbikatın Anayasa Mahkemesince veyahut da 
Şûrayı Devletçe kontrol imkânına değinmiştir. 
Bu görüşlerine iştirak etmemek mümkün değil
dir. Ancak, madd>e metnine uygun olarak bu ta
dil teklifiyle ilgili gerekçeyi de takdim ekliyo
rum. 

(İEÇtOİ KOMİSYON BAŞKANI MUS
TAFA UYAK (İzmir) — Bu maddeyi de geri 
alıyoruz. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Başkanı 
bu maddeyi de geri alacaklarını söylediler. Onun 
için sözlerime burada nihayet veriyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Musta
fa Uyar. 

OEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI MUS
TAFA. UYAR (İzmir) — Sayın Tekincl ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi, evvelce geri almış 
olduğumuz maddelerle ilgili olarak 10 Ve 11 nci 
•maddeleri 'de geriye alıyoruz. 12 nci maddeden 
itibaren müzakerelere devam edilmesini, rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — 10 ncu madde Komisyonun ta
lebi üzerine geri verilmiştir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Usulî bir imkân varsa «ğcr Inr noktayı arz et
mek isterim. Temel maddeler Komisyonca geri 
alınıp tetkik halinde olduğuna ve bu nususta 
Yüksek Heyetin görüşü teslbit ddilmediğine göre. 
bir manzume olan kanunun tümünüm görüşülme
sinde bir fayda .mülâhaza etmiyorum, Jbunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET AYDTN BOLAK (Balıkesir) -

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın müsa-
mailıalariyle söz almış 'bulunuyorum. Yüksek ma
lûmunuz, bundan evvel müzakere edilen ve Kira 
Kanununun rejimini Jfesbit eden maddeler Ko
misyonca geri alınmış ve tekrar tedvin edilmek 
üzere hali müzakerede (bulunmuştur. Bu madde
ler hakkında Komisyonca hazırlanan metin, 
Yüksek Heyetinize sunulup, Yüksek Heyetinizin 
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görüşü tebellür etmeden, Kira sistemi dediğimiz 
bir sistemin teferruatına taallûk eden diğer mad
deleri Yüksek Heyetinizce müzakere edilip ka
bul etmek, bizi yarın, 'halli müşkül ve içinden 
çıkılması gayrimümkün bir durumun içine bı
rakabilir. Meselâ, Sayın Komisyona göre muka
velenin yazılı olması esasına nâltık bir maddenin 
burada müzakeresi, 4 ncü maddede bilâhara tes-
bit edeceğiniz bir esasla, tamamen mütebayin 
olabilir. Tekriri müzakere mümkün olmaz ve 
böylece kanun sistem itÜbariyle birbirine müte-
boyyin bükümleri ihtiva eden bir mecmua haline 
gelir. O sebeple, benim istirhamım Yüksek Ko
misyon da buna iltihak buyurursa, bu kanun ta
sarısının diğer maddelerinin de müzakeresi temel 
kabul edilir ve prensip maddelerini teşkil eden 
maddelerin kabul edildikten «sonra devam etmek 
üzere lütfen Komisyonca geri alınsın, daha sıh
hatli bir iş yapmış oluruz. Eğer Komisyon oyla
ma hususunda hâlâ ısrar buyuruyorsa, bir tak
rir takdim edeyim, o takrir oylansın; eğer ısrar 
etmiyorlarsa, o takdirde lütfetsinler, şifahen be
yanları ile bu meseleyi halledelim, hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Uyar. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUS
TAFA UYAR -(İzmir) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Ahmet Aydın Bolak arkadaşımızın 
teklifi bundan evvelki maddelerin müzakeresinde 
de bahis konusu olmuştur. Tasarımızın 1, 2, 3, 
4 ncü maddeleri, kira politikasının esasını tesbit 
etmektedir. Bunun dışında 4 ve 5 nci madde
sinden itibaren devam edegelen maddelerden bâ
zıları bu mesele ile ilgilidir. Ezcümle, demin arz 
ettiğim gibi, 10 ncu madde ve 11 nci madde, ta
sarının esası ile ilgilidir. 'Bunları geri aldık. Ama 
12 nci maddeden itibaren okuyalım. 

Kira sözleşmesi, devir, kısmen veya tamamen 
başkasına kiralamak, konut kirası sözleşmesinin 
uzaması, uyuşmazlıkların çözümü, tahliye sebep
leri, kira sözleşmeleri, konut sözleşmeleri, ve saire 
gibi hususlar, tasarının esasiyle prensipleriyle 
ilgili değildir. Prensip ne şekilde kabul edile
cekse edilecektir, vaz'edilecektir Yüklsek Heyeti
nizce. Ama tahliye sebeplerinin, prensiple alâ
kası yoktur. Prensip ne şekilde olursa olsun kira 
mukavelesinin yazılı veya sözlü olması Yüksek 
Heyetinizin vereceği bir karara bağlıdır. Onun 
için esasen talihsiz bir ikanun olarak vasıflandır-
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dığımız şu Kira Kanununun biran evvel çıkması 
için, Komisyon gayret sarf etmektedir. Dün Ko
misyon olarak toplanmışsak da ekseriyet' temin 
edilemediği için, -arkadaşlarımızın mazeretleri se
bebiyle gelemedikleri için 1, 2, 3 ve 4 ncü mad
delerin teklifler ve tadiller şeklinde müzakeresi 
ve bir neticeye bağlanıp huzurunuza getirilmesi 
mümkün olamamıştır. (Bu itibarla vakitten kazan
mak için lütfedin 12 nci maddeden itibaren ka
nunun prensibinin esasları ile ilgisi olmıyan 
maddelerinin müzakeresine devam edelim ve ka
bul ettiklerinizi kabul edelim, kabul etmedikleri
nizde ısrar etmiyeceğiz, zaten geri alacağız. Ve 
böylelikle Meclisin temayülüne uygun tarzda 
tedvin etmeye çalışacağız, hürmetlerimle. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Teklifin üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tanzim şekline 
göre, Sayın Geçici Komisyon... 

BAŞKAN — Teklifin lehinde mi, aleyhinde 
mi? Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Aleyhte efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 

Sayın Geçici Komisyon Başkanı Mustafa Uyar'm 
verdiği izahata ben de iştirak ediyorum. Bu ka
nun biran evvel çıkmasını teminen bu az kalmış 
müzakerelerin ikmal ve intacında zaruret var
dır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi, lehinde mi efen
dim? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok muh

terem. arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü arkada
şımızın da ifade etmiş olduğu gibi, müzakere
sini yapmakta olduğumuz kanun hakikaten ta
lihsiz bir kanundur. Uzun müzakereler oldu ve 
bir türlü Umumi Heyete getirilemedi. Fakat bu 
kanun o kadar ehemmiyetli, o kadar umumi ef
kârın beklediği, çok tatbik edilecek ve mütema
diyen elden ele dolaşacak, hâkimlerin önünde 
bulunacak mühim bir kanundur ki, bu kanunun 
prensiplerini ifade eden, birden itibaren 12 No. 
lu maddesine kadar prensiplerini taşıyan kısmı 
görüşmeden 12 nci maddesinden sonraki kısmı 
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görüşmek hem kanun yapma tekniğine aykırı- I 
dır, hem de böyle mühim bir kanunu, ilerde zc- I 
deleyiei bir mahiyet taşır. Bu bakımdan teklif I 
yerinde değildir. Komisyon eğer hazırlıyama- I 
dıysa, ona kısa bir müddet, 1 - 2 gün mehil ve
rilir. Komisyon 12 maddeyi hazırlar, ikmal eder, I 
getirir, prensiplerini konuşuruz, münakaşa ede- I 
riz. Ondan sonra diğer maddelerine geçeriz. I 
Beni mazur görsünler, bu istim sonradan gelsin I 
kabilinden çok sakil bir teklif oldu, ben Parla- I 
mento hayatında beyle bir teklif hatırlamıyo- I 
ram, varsa, komisyona böyle bir teklif yapıl
mışsa, bize bildirsin. Benim bu işte şahsi kana
atim odur ki, bir kanunun prensipleri evvelâ 
konuşulur; teferruat ondan sonra hangi tarihte 
meriyete girecek, bilmem komisyonlar nelerden I 
ibaret olacak, gibi talî maddeleri sonradan gö
rüşülür. Ehemmiyetli kanundur. Çıkmasını biz 
de arzu ediyoruz. Ama prensipleri bir tarafa I 
bırakalım da. ehemmiyetli olmıyan maddeleri I 
mi konuşalım ve ondan sonra prensiplerini ha-
zırhyaeağız, getireceği/, konuşacağız, şeklinde I 
gayrimantıki sebeplerle bir kanunun müzakere- I 
sine başından değil ama ortasından başlanmaz, I 
hürmetlerimle. I 

MADİK TEKİN MÜFTÜOfJLU (Zonguldak) 
----- Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı Sayın Müf
tü oghı? 

SADİK: TEKİN MÜFTÜOfJLU (Zonguldak) 
Kvet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
fİEÇfCÎ KOMİSYON ADINA SADIK TE

KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Çok muh
terem arkadaşlarım, aleyhte bulunan, arkadaşla
rımızın ifadelerinde ilk nazarda hakikat payı 
yok değil, vardır. Ne diyorlar? Bir kanunun 
esas prensibi vaz'edilmeden, diğer talî hususla
ra. geçilmesi doğru değildir. Umumi olarak bu 
mülâhazaya iştirak etmemek mümkün değildir. 
Fakat Kira Kanununun bir hususiyeti vardır. 
Bahusus elimizdeki tasarının komisyonca geri 
alınan maddeler, prensip itibariyle konut kira
larının bedellerine taallûk etmektedir. Konut 
kiralarının bedelleri, kira bedelleri ne şekilde 
tesbit ve tescil edilecektir. Bu meseleye taallûk 
eden hükümler ve alâkalı maddeler komisyonca 
geriye alınmış ve komisyonda bu meselenin halli 
için gerekli faaliyetler ve çalışmalar yapılmak-
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tadır. Bu bir prensiptir. Biz komisyonca bu 
prensibin zedelenmemesi içindir ki, arkadaşları
mızın görüşlerine ve Tekine! arkadaşımızın fik
riyatına uygun olarak, 4 ncü madde ile alâkalı 
olan 10 ve 11 nci maddeleri biraz evvel geri al
dık. 12 nci maddeyi ve onu takibeden madde
leri ise yine Kira Kanunu içinde mütalâa edil
mesi lâzımgelen ayrı bir prensibi vazetmekte
dir. Bu prensibin, geri aldığımız kira bedelinin 
tesbit ve tâyini ile bigûna alâkası yoktur. Bil
farz, 12 nci madde kira sözleşmelerinin ne şe
kilde olacağını âmirdir. Yazılı mı, şifahi mi? 
Kira bedeliyle, sözleşmenin yazılı veya sözlü ol
masının bir alâkası olmadığı aşikârdır. Bunu 
takibeden diğer maddelerde, kısmen devir, ta
mamen devir kiracı tarafından yapılabilir mi, 
yapılamaz mı, bu hükümleri ihtiva etmektedir. 
Nihayet ondan sonra gelen maddeler de, taraf
lar arasındaki tahliye sebepleri neler olmalıdır? 
Kira bedeli şu şekilde tâyin edilebilir, bu şekil
de tâyin edilebilir. Bu tâyinden sonra kira be
deli sebebiyle bir tahliye meselesi mevzuubahis 
ise bunu takdir edersiniz, kira bedelinin tesbiti 
prensibi ile bigûna alâkası yoktur. Binaenaleyh 
arkadaşlarımızın prensipler zedeleniyor, bir 
prensip vaz'edilmeden diğer talî meselelere geç-
miyelim, hususundaki itirazları kanaatimizce 
varit değildir. Her prensip ayrı ayrı mütalâa ve 
münakaşa edilmesi mümkündür. Direkt alâkası 
olan maddeler, ki Kira Kanununun bedel ile alâ
kalı maddeleridir, komisyonca geri alınmıştır. 
Kanaatimizce diğer hususatın Meclisçe müzake
resinde bir sakınca yoktur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn~lehinde buyurun Kad
ri özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarını, Saym Ahmet Aydın Bolak arkadaşı
mızın, Kira Kanununun tarzı müzakeresi hak
kında vermiş olduğu takrirde ileri sürdüğü 
fikre hürmet etmemek veya bunu kabul etme
mek mümkün değil. Filhakika, komisyon adına 
konuşan, gerek Komisyon Başkanı, gerek son
raki sözcü arkadaşımız bu 12 nci maddeye ka
dar olan hükümlerin, kanunun esası ile ilgili 
bulunduğu ve ana prensiplerini tâyin ettiğini 
beyan ettiler. Bu meyanda dediler ki, meselâ 
10 ucu maddesi kiranın ne suretle tâyin ve tes
bit edileceği hususunu derpiş etmektedir. Sonra 
gelen maddelerde meselâ, tahliye sebeplerini ta-
dededilen maddenin kira bedelinin tâyin ve tes-
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bit edildiği, kira bedelinin tâyin ve tesbit edilen j 
10 ncu maddeyle bi'güna alâkası yoktur. Mııh- ; 
terem arkadaşlar, bunun tatbikatını çok gören 
avukat arkadaşlarımız bilirler, umumiyet itiba
riyle mucir ve müstecir arasında çıkan ihtilâf
ların büyük bir kısmını bedele taallûk eden ih
tilâflar teşkil etmektedir. Binaenaleyh, istirham 
ediyorum, nasıl olur da, kira bedelinin tâyin ve 
tesbitinc mütedair olan hüküm, tahliye sebep
leriyle alâkalı değildir? 

Muhterem arkadaşlar*, hepinizin malûmu, 
kiranın tâyin ve tesbitinc mütedair olan, halen 
müzakere edilmekte bulunan kanunun benzeri 
birçok defa Büyük Mecliste müzakere edilmiş 
ve zamanla tatbikatta büyük aksaklıkları görül
müştür. Ben o kanunların, yani bundan evvel 
meriyette bulunan kira kanunlarının bugünkü 
gibi müzakere edilip edilmediğini görmedim, 
bilmiyorum; ama zannediyorum ki, birçok ak
saklıklar da her halde bu tarzı müzakerelerden 
zuhur etmiş olsa gerek. Bu itibarla cidden çok 
mühim ve halk efkârının çok yakından alâkalı 
bulunduğu bu kanunun, süratle çıkması kadar, 
iyi tetkik edilerek çıkartılmasında çok daha bü
yük fayda vardır. Şu halde hem süratle çıkma
sını ve hem de tetkiki telif etmek suretiyle daha 
kâmil bir hale getirirsek kanunu, zannediyorum 
ki, daha mükemmel bir kanun olmasına imkân 
sağlamış oluruz. Lütfetsin komisyon üyesi ar
kadaşlarımız, kanunu geri alsınlar-. Teklif sahibi 
arkadaşımızın ileri sürdüğü esbabı mucibe çok 
haklıdır. Bir defa daha tetkik etsinler, ve kül 
olarak, getirsinler. Maddeler arasındaki insi
camsızlığa mahal vermemek için bunun bir za
ruret olduğunu da kabul etsinler. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN -— Sayın Ahmet Aydm Bolak ta
rafından verilmiş önergeyi okutuyorum • 

Başkanlığa 
Komisyonca gen alman ve kanunun esas 

prensibini teşkil eden maddeler hakkında Yük
sek Heyetin görüşü tesbit edilmeden kanunun 
diğer maddelerinin müzakeresinde hataya düş
mek. mümkün olduğundan, bakiye maddelerin, 
müzakeresini diğer maddelere intizaren komis
yona geriverilmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
,• . Ahmet Avdın Bolak 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiy enler... önerge kabul edil
miştir. Kanun komisyona iade edilecektir. Ora
da görüşülüp maddelerinin müzakeresinden 
Monra gelecektir. daha evvelce koniisyona iade 
edilen maddeler müzakere edilip komisyonca 
ibir esasa 'bağlandıktan sonra Meclise gedecek 
ondan sonra -Meclisle müzakere edilecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 8 
arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fari
ka Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
mense işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sanayi 
ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 2/297) 
(S. Sayısı: 526) (i) 

BAŞKAN — Teklifin müzakeresine başlıyo
ruz. Teklifin öncelikle görüşülmesi hususunda 
bir teklif vardır, öncelikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... .Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanun öncelikle görüşülecek
tir. 

Raporun okunmasına lüzum var mı, efen
dim? (Var, var, sesleri) Raporu okutuyorum : 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Okuutlmuş bulunan komisyon 
raporu üzerinde söz istiyenler?. 

Komisyon adına Sayın Tekincl, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun 
tasarısının memleketimiz içindeki ehemmiyeti 
aşikârdır. Ancak, kanun tasarısı derken, bir 
yanlışlık yapmış duruma düştüğümü de tahmin 
etmiyorum. Çünkü, filhakika, İstanbul Milletve
kili Naci öktem ve 8 arkadaşının, halen tatbik 
edilmekte olan 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti 
Farika Nizamnamesine ek kanun teklifini Mec
lise sunmuşlardır. 

Ayrıca Manisa Milletvekili Muammer Er
ten arkadaşımız, Markalar ve menşe işaretleri 
hakkındaki kanun teklifini Meclise sunmuştur. 
Bu iki teklifi Hükümetimiz de benimsemiş ve 
bu iki teklif üzerinde ciddî çalışmalar yapılmış
tır. Muammer Erten arkadaşımızın hazırlamış 
olduğu teklifin esası, bundan bir süre önce, 

(1) 526 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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memleketimize hizmet etmiş bulunan Profesör 
Hircht'in hazırlamış olduğu metinden aynen 
alınmıştır. Ancak, 1953 tarihinde Ticaret Ka
nununun kabulünden sonra, bu kanunun daha 
iyi tatbikini temin etmek için hazırlanan bu ta
sarı her nedense zamanın hükümeti tarafından 
geri alınmış ve o günden bu yana da kanunlaş
mak imlerinim bir türlü bulamamıştır. Şimdi ar
kadaşımız, bu tasarıyı ele almış ve gerek Mec
lisin Sanayi Komisyonu ve gerekse Adalet Ko
misyonu ve Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle, sanayi ve ticaret odaları temsilcilerinin 
ve üniversite hocalarının da fikirleri alınmak 
suretiyle bu kanun teklifleri düzenlenerek bir 
kanun lâyihası haline gelmiştir. Bunu, bu şekil
de mütalâa etmek lâzımdır. Saniyen kanunun dü
zenlenmesini istediği konular hakikaten çok 
Ueflmiık konulardır ve ihtisasa taallûk etmekte
dir. Türk Ticaret Kanununun bu konu ile ilgili, 
haksız rekabet, işletme ve ticaret unvanı ile 
ilgili bölümleri ile olan irtibatı aşikârdır. Ve 
Türk Ticaret Kanunu bilindiği gibi, Profesör 
Hircht tarafından hazırlanmıştır. Bu lâyihanın 
esası da yine Hircht tarafından hazırlanmış bir 
metin olarak göz önünde tutulursa, isabet dere
cesinin, tatbik kabiliyetinin çok daha ileri ola
cağı düşünülebilir. Eksikliklerimiz, noksanımız 
olmuş olabilir. Ancak, son gelişmeleri ve beynel
milel anlaşmaları da göz önünde tutmak sure
tiyle, bu teknik maddeyi huzurunuza hazırlıya-
rak geldik. Kabulünü istirham ederiz. Memle
ketimize bilhassa bu konuda faydalı olacağına 
ka;mıiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Naci Öktem, 
raporun tümü üzerinde. 

NACİ ÖKTEM (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun teklifini teklif ettiğimiz 
günden bugüne kadar üzerinde hakikaten bü
yük bir çalışma yapılmıştır ve buraya kadar 
gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ku
rulduğu günden bugüne kadar gelmiş geçmiş 
kanunların içinde belki farkına varılmamış ola
bilir, aslında, Türkiye sanayiini yeniden tedvin 
edecek yepyeni bir nizam içinde ve bin türlü 
sahtekârlıkları, Türkiye sanayiini baltalıyacak 
insanları biram evvel geriye ibıraktiiracak şekil
de hazırlanmış bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bilhassa 
ilâç sanayiinde büyük bir gelişme vardır. Bu 
gelişmeyi birtakım mesuliyetsiz insanlar her 
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gün biraz daha çelme takmak suretiyle, binbir 
türlü sahtekârlıklar, sahte ilâçlar, hattâ en bü
yük fabrika ilâçlarını dahi taklidederek sahte 
ilâç çıkarmak suretiyle sanayii baltalamakta
dırlar. Bu sebepten sahte ilâç sanayii Türkiye'
de, bir zamanlar da İtalya'da olduğu gibi Tür
kiye'de de son haddine varmıştır. Bilhassa Tür
kiye ilâç sanayiini geliştirmek üzere düşündük, 
taşındık, arkadaşlarımızla bu kanunu getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunda Sanayi 
Bakanlığının Hukuk Müşavirleri İhsan Koçyi-
ğit arkadaşımız, Sınai Mülkiyet Dairesi Müdürü 
Doğan Tür arkadaşımız, Ticaret Hukuku Pro
fesörü Yaşar Karayalçm Beyefendi, Ceza İşleri 
Müdür Muavini Mahmut Çuruk arkadaşımız, bu 
işlerde büyük emek sarf etmişlerdir. Bu bakım
dan kendilerine huzurunuzda şükranlarımı arz 
etmek istiyorum. Komisyondaki arkadaşlarımız, 
gerek Sanayi Komisyonundaki arkadaşlarımız, 
gerekse Adalet Komisyonundaki arkadaşlarımız 
bu kanun tasarısı üzerinde çok hassasiyetle dur
muşlar ve onların da bu kanunda emekleri geç
miştir. Bir kanunun teklifeisi olarak hayatımın, 
belki de en mesut günü olarak bu kanunun mü
dafaasında ve üzerinde iki kelime söylemiş bu
lunuyorum. Bu vesile ile, hem kanunu tetkik 
eden arkadaşlarıma teşekkür eder ve hem de 
milletimiz için bu kanunun hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 

konuşmak istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
likle görüşülmesini kabul edenler... Kabul etmi
yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Markalar Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Markalar 

BİRİNCİ KISIM 
Genel hükümler 

I - Marka 
MADDE 1. — Sanayide, küçük sanatlarda, 

tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya tica-
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rette satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkala-
rmınkinden ayırdetmek için bu emtia ve amba
lajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı 
takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada 
elverişli bulunan işaretler marka sayılır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. Birinci maddeyi oya koymadan 
evvel komisyon tarafından verilmiş bulunan bir 
değişiklik önergesi vardır. Bunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinin 3 ncü satırındaki «konulmadığı» 
kelimesinin, «konulamadığı» şeklinde değiştiril
mesini ve maddenin bu değişiklikle oya sunul
masını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi vukubulan bu değişiklikle beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Birinci madde bu değişiklikle bera
ber kabul edilmiştir. 

II - Marka nevileri 
MADDE 2. — Bu kanunla tescil edilecek 

markaların nevileri şunlardır : 
a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

münferiden ve müstakillen kullanılan markalar 
«Ferdi marka» dır. 

b) Gerçek veya tüzel kişilerin bir tüzel ki
şilik meydana getirmeden, aralarında akdettik
leri sözleşme esasları dâhilinde, aynı veya ben
zeri emtia için ayrı ayrı kullandıkları aynı mar
kalar «Konsern markası» dır. 

e) İmalâtçı, müstahsil ve tacirlerin müşte
rek menfaatlerini himaye, onları teşvik maksadı 
ve aralarında murakabeyi tesis için ortaklık ve
ya dernek şeklinde kurulmuş tüzel kişiliği haiz 
olup ayrı bir işletmesi olan veya olmıyan bir 
kuruluşa ait markalar «Birlik markası» dır. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. İkinci maddeyi oylamadan evvel, 
komisyon tarafmdan vâki olan bir değişiklik 
teklifi var, onu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin ikinci 
maddesinin (e) bendinde, «kuruluşa ait marka
lar» kelimelerinin kaldırılarak, «veya olmıyan 
bir» kelimelerinden sonra, «kuruluş tarafından 
kullanılan markalar» kelimelerinin yazılması 
suretiyle değiştirilmesini ve maddenin bu deği
şiklikle oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi vuku bulan bu değişiklikle beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... İkinci madde bu değişiklikle beraber 
kabul edilmiştir. 3 ncü maddeyi okutuyorum : 

I I I - Tescil prensibi 
MADDE 3. — Bu kanundaki haklardan fay

dalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığın
ca tescil edilmiş olması şarttır. 

A) Genel olarak 
Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak 

genel hükümlere göre himaye görür. 
Bakanlar Kurulu, bâzı emtiaya bu kanuna 

göre tescil edilmiş marka konulmasını mecburi 
kılabilir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. Üçüncü maddeyi oya koymadan 
evvel komisyon tarafından vuku bulan bir de
ğişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ncü 

maddesinde başlığın tabında baskı hatası yapıl
dığı anlaşılmıştır. Başlıktaki «III - Tescil pren
sibi» kelimelerinin altına, «A) Genel olarak» 
ibaresinin konulmasını ve 3 ncü maddenin orta
sında yazılı, «A) Genel olarak» ibaresinin kal
dırılmasını ve maddenin bu tashih ile oya konul
masını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir. 
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H neü maddeyi bu değişiklikle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
3 neü madde yapılan bu değişiklikle birlikte ka
bul edilmiştir. 

B) Marka olarak tescil edilmiyeeek işaretler 

1. Şekil itibariyle 
MADDE 4. — Aşağıda yazdı işaretler marka 

olarak tescil edilemez : 
a) Emtia veya etiket, kapak, kap, muha

faza, zarf ve alelûmum ambalajlar üzerine ba
sım yahut muhtelif vasıtalarla yapıştırılmak su
retiyle veyahut dökme, oyma, dokuma, boyama 
gibi suretlerle konamıyan işaretler, 

b) Ticaret unvanları haricolmak üzere beş 
kelimeden fazla işaretler, 

c) Sırf muayyen bir renkten veya münfe
rit bir harf yahut rakamdan ibaret olan işaret
ler, 

Şu kadar ki, özel bir şekil verilen veya her 
hangi bir remiz, tezyinat, çizgi yahut resimlerle 
şeklen beraber olan münferit harf ve rakam
larla, sözü geçen hususlar veya diğer içeriklerle 
şeklen beraber olan renkler marka olarak tescil 
olunabilir. 

BAŞKAN — 4 neü madde üzerinde söz isti-
yenler l . Yok. Maddeyi oylamadan evvel veril
miş bulunan bir değişiklik önergesini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü 

maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkam 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekin el 

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 işa
retler. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi yapılan bu değişiklikle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 4 neü madde bu değişiklikle birlikte 
kabul edilmiştir. 5 nei maddeyi okutuyorum : 
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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, millî duyguları zedeliyecek 
yahut umumun malı olan güzel sanat eserlerinin 
veya tarihî anıtların kıymet ve itibarını düşü
recek işaretler, 

b) Halkı aldatacak mahiyette olan işaret
ler, ezcümle markanın tescilini istiyen kimseye 
aidolmıyan tasdikname, diploma, takdirname, 
madalya gibi hususları ihtiva eden veya yabancı 
mahsul ve mamulâtm Türkiye içinde, Türk mah
sul ve mamulâtmm yabancı memleketlerde is
tihsal veya imal edildiği zannını uyandıracak 
surette tertibedilen yahut markanın tescilini is
tiyen kimsenin ikâmet, istihsal, imal veya tica
ret mahalli ile ilgisi bulunmıyan menşe işaret
lerini havi işaret ve adlar, 

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

Her hangi bir işaretin marka olarak tescil 
edilip edilmiyeceğinin tâyininde münferit un
surlardan ziyade markanın bir bütün olarak 
bıraktığı genel intiba nazara alınır. 

BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde söz isti
yen] er?.. Yok. 5 nei maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nei madde 
okunan ve yazılan şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

b) Markanın esas unsuru itibariyle 
MADDE 6. — Esas unsur olarak aşağıda ya

zılı hususları ihtiva eden işaretler marka ola
rak tescil edilemez : 

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı 
eşyanın nev'i, cinsi, vasıf, miktar, kıymet ve 
menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya za
manı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bu
lunan markalar; 

b) Ticaret âleminde herkes tarafından kul
lanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut 
ticaret grupuna mensubolanları ayırdetmeye ya-
rıyan ad ve işaretler; 
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e) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya 

adı haline gelmiş olan işaret ve adlar. 
Markanın, benzerlerinden tefrikine yarıyaıı 

temyiz ve tahsis edici unsurlar, markanın esas 
unsurları sayılır. 

Birinci fıkrada yazılı işaret ve adlar bir mar
kanın esas unsuruna merbudolup da, onunla 
münasebet halinde bulunur ve bir arada tescil 
ettirilmiş olursa, markanın tamamlayıcı unsur
larını teşkil eder. Bunların, tescili mütaakıp de
ğiştirilmeleri ve birbirinden ayrılmaları, ancak 
ikinci bir tescil muamclesiyle mümkündür. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz 
istiyenler.?... Yok. Altıncı maddeyi oylamadan 
evvel bu madde ile ilgili olarak verilmiş bir 
değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(îörüşülmekte olan kanun teklifinin altıncı 

maddesinin son fıkrasının ikinci satırında «tes
cil ettirilmiş olursa» kelimelerinden sonra ge
len «markanın» kelimesinin kaldırılarak (bu 
işaretin) kelimeleri yazılmak suretiyle değişti
rilmesini ve maddenin bu değişiklikle oya. sunul
masını arz ve teklf ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

îsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler...* Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi yapılan bu değişiklikle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

O) Tescili izne bağlı işaretler 
1. Yabancı resmî işaretler 

MADDE 7. — Sınai mülkiyetle ilgili : 
a) Türkiye'nin dâhil olduğu Milletlerarası 

andlaşmalarda üye olan devletleri, 
b) Türkiye'nin ayrı ayrı anlaşma yaptığı 

Devletlerin, 
c) Türkiye'ye mütekabiliyet esasını tanınmış 

olan Devletlerin, 
d) (a) bendinde belirtilen devletleri üye ol

dukları Milletlerarası ve Hükümetlerarası teş
kilâtın, 

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

BAŞKAN — Söz istiyenler?.. Yok. Komisyo
nun önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(îörüşülmekte olan kanun teklifinin yedinci 

maddesinin ikinci satırının başındaki (adlandır
maları) kelimesinin (adlandırmalar) olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

2. Millî resmî işaretler 
MADDE 8. — Devlete ve kamu kurumu nite

liğindeki meslek kuruluşlarına ve kamu tüzel ki
şilerine, kamu iktisadi teşebbüslerine, kamu 
menfaatlerine yararlı derneklere aidolan damga, 
mühür, alâmet ve işaretler ve bunlardan ilk ba
kışta kolayca tefrik edilemiyecek derecede benzer
leri bu tüzel kişiliklerin yazılı izni olmadan tescil 
edilemez. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
istiyenler?.. Yok. Maddeyi oylamadan evvel bu 
hususta verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Îörüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci 

maddesinin tanziminde takdim ve tehir şeklinde 
baskı hatası yapılmış olduğu anlaşıldığından mad
denin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

2. Millî resmî iğretiler 
Madde 8. — Devlete ve kamu İktisadi Teşeb

büslerine ve kamu niteliğindeki meslek kuruluş
larına ve kamu tüzel kişilerine ve kamu men
faatlerine yararlı derneklere aidolan damga, mü-
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hür, alâmet ve işaretler ve bunlardan ilk bakışta 
kolayca tefrik edilemiyecek derecede benzerleri 
bu tüzel kişilerin yazılı izni olmadan tescil edile
mez. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi kabul edilen bu değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... 8 nci madde değişiklikle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

3. Fikir ve sanat eserlerinden vücuda 
getirilen işaretler 

MADDE 9. — Fikir ve sanat eserlerinden ay
nen veya işlenmiş şekilde vücuda getirilen işaret
ler, ilgililerin yazılı izni olmadan marka olarak 
tescil edilemez. 

BAŞKAN— 9 ncıı madde üzerinde söz isti-
yenlcrL Yok. 9 ncıı maddeyi okunan ve yazılan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... 9 ncıı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

4. Tanınmış markalar 
MADDE 10. — Memleketimizde 1 ese il edil

miş olan dünya ve memleket çapında tanınmış 
yabancı veya yerli markaların ve benzerlerinin 
başka emtia için tescili, tanınmış marka sahibi
nin izni ile mümkündür. 

Birinci fıkraya aykırı olarak tescilinin ya
pılmış olması halinde, tanınmış marka sahibi ve 
bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, 
tescile ıttılaı tarihinden itibaren bir yıl ve her 
halde tescil ilânı tarihinden itibaren beş yıl için
de tescilin terkinini talep ve dâva edebilir. 

BAŞKAN — 1 0 ncıı madde üzerinde söz is-
t iyeni er?.. Yok. 10 ncıı maddeyi oya koymadan 
evvel bu hususta verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(lörüşülmekte olan kanun teklifinin 10 ncıı 

maddesinin ikinci fıkrası birinci satırındaki «tes
cilinin» kelimesinin «tescilin» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 
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Maddeyi kabul edilen bu değişiklikle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV - Tescil ettirme hakkını haiz olanlar 
A) Ferdî markalarda 

MADDE 11. — Aşağıdaki kişiler ferdî mar
ka tescili talebinde bulunabilirler. 

a) Türkiye'de sanayi, küçüksanat, tarım ve
ya 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) 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerin-
de yazılı devletlerin vatandaşları ve bu devletle
rin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler, 

e) 7 nci maddenin (a) bendinde yazılı and-
1 aşmalara dâhil devletlerin ülkesinde sanayi, kü
çük sanat tarım veya ticaret sahasında faaliyette 
bulunan ve andlaşmalara girmemiş olan devletle
rin vatandaşlara veya bu devletlerin kanunlarına 
<j;l)ro kurulmuş tüzel kişiler. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyönler?.. Yok. 11 nci maddeyi okunan ve yazılan 
şekliyle oy miza sunuyorum. Kabul edenler... Et
nıiyenler... 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

B) Birlik markalarında 
MADDE 1.2. — Birlik markasının tescilini, 

2 nci maddenin (c) bendinde yazılı kuruluşlar 
talebeder. 

7 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşma
lara 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. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. 12 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 12 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

C) Konsern markalarında 
MADDE 13. — Konsern markalan, bu husus

taki sözleşmeye dâhil olan müessese ve kişilerden 
biri veya hepsi tarafından vâki müracaat iizeri-

| ne hepsi adına tescil edilir. 
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Yabancı memleketlerdeki konsern markalarına 

ait tescil taleplerinde 12 nci madde hükümleri 
kıyas yoliyle uygulanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is-
yeııler? Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... 13 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

V - Tescilin hükümleri 
A) Karine 

MADDE 14 . —Bir markaya ilk defa tescil et
tiren 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 getirildiğini bu 
şahıs tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve 
bu iddiasını dâva veya karşılık dâva suretiyle is
pat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın tes
ciline veya kullanıldığına ıttıla tarihinden itiba
ren 6 ay ve her halde tescilin ilânından itibaren 
üç yıl geçmekle düşer. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi oya koymadan 
evvel bir düzeltme var. O düzeltmeyi okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 14 ncü 

maddesinin birinci satırındaki «markaya» keli
mesinin «markayı» olarak değiştirilmesini ve 
maddenin o şekilde oya sunulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — «Markaya» kelimesinin «mar
kayı» olarak düzeltilmiştir. Bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. 14 ncü 
madde bu düzeltme ile beraber kabul edilmiş
tir. 

B) Himaye süresi 
MADDE 15. — Marka hakkı, tescil tarihinden 

itibaren 10 yıl süre ile hüküm ifade eder. 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-

tiyenler?.. Yok. 15 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 15 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

C) Hakkın şümulü 
MADDE 16. —Markanın tescili, 15 nci mad

dede yazılı himaye süresi içinde, marka sahibine 
kanunun birinci maddesinde yazılı maksat ve 
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tarzda kullanmak şartiyle ve sicilde gösterilen em
tiaya mütaallik olmak kaydiyle, markasından 
faydalanma hakkını verir, özellikle markayı, tes
cilin şümulüne giren emtia ve ambalajları üzerine 
koymak, bu emtiayı satmak, dağıtmak veya di
ğer bir şekilde ticaret sahasına çıkartmak ve mar
kayı ticari evrakta, gazetelerde veya sair ilân ve 
reklâmlarda kullanmak, lisans vermek veya dev
retmek marka sahibinin haiz olduğu haklardan
dır. 

BAŞKAN — 16 neı madde üzerinde söz is-
tiyenler?. Yok. 10 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 16 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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 yap
mak istediği takdirde, değişik şekildeki işareti ye
niden tescil ettirmeye mecburdur. 

Markanın kullanılmasına, haklı bir sebep bu
lunmaksızın devamlı olarak üe seneden fazla ara 
verilemez. Bu hüküm, 7 nci maddenin (a) ben
dinde yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin vatan
daşları ve bu devletlerin kanunlarına göre ku
rulmuş tüzel kişiler hakkında uygulanmaz. An
laşma veya mütekabiliyet esaslarına dayanılarak, 
Bakanlar Kurulu, markanın memleket içinde kul
lanılması mecburiyetinden bâzı memleketleri is
tisna edebilir. 

BAŞKAN — Savın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Bendeniz (bu mad

dede bir maihlzur görm.'e'kteyim. O da şudur: 
Demirperde gerisinin kızıl rengini Ibilâlhara 
'vermek 'suretiyle Demirperde gerisi devletlerin
den her 'hangi birinin Devlet 'veya rejim seım-
Ibolünü -marka olarak kullanabilecek olan -költ'ü 
niyetli teşekküllere karşı bu rengin sonradan 
isltediği şekilde serbest bırakıkııa(sı>nın malhzfıır-
lu olacağı kanaatindeyim. Bunun bir defa da 
komisıyionea nazara alınmasını arz ive rica ede
rim. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 17 nci .maddeyi •okunan ve 
yazılan .şekliyle oyunuza sunuyoruim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 17 nci madde aynen ka
bul edilmiştir, 
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E) istisna 

MADDE 18. — Geçici olarak Türkiye flıu-
dut lan içine giren kara, deniz ve haiva nakil 
vasıtalarına ve bunlarda satılan, teşihir ve si
parişi kaibuıl edilen ve reklâmı yapılan emtia
ya. Türkiye'deki 'tescilin şjümulü yoktur. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
teyenler yok. 18 nci maddeyi toyumuza .sıınııyo-
ruim. Kabul edenler... Etmiyenler... 18 nci 
madde aynen kalbul edilmiştir. 

VI - R'üçlban Ilı aklan 
A)i İMilletlerarasu anlaşm'alara dayanan t es ci 1 

itilbariyle 
MADDE 19. — 7 nci .maddenin (a) bendin

de yazılı andlaşimalara dâihil devletlerdıen Ibirine 
mensup veya 'bu devletlerden 'birine mıensulbiol-
ma<makla "beraber onlardan Ibirinön ülkesinde 
ika'metigâlhı veya işler vaziyette Ibir müessesesi 
bulunan ,gerçelk ve tüzel kişiler )bu devletlerin 
her hangi 'birinde bir markanın tescili için yet
kili mencilere usulü dairesinde yaptıkla IM mü
racaattan itibaren 6 ay müddetle markalarını 
tescil ettirmek hususunda nüejhan hakkını haiz
dirler. 

Birinci fıkrada yazılı 6 aylık süre içinde 
kullanılmayan rüejlıan halkları düşer. 

'Birinci fıkrada yazılı süre içinde, rüçjhan 
'hakkına dayanılarak teseil talelbinde 'bulunul
duğu takdirde rüçhan hakkına konu tenkil 
eden .marka 'veya benzeri için rüçjhan hakkının 
doğduğu tarihten itibaren vâki müracaat ve 
tesciller hükümsüzdür. 

BAŞKAN — 19 ucu madde üzerinde söz is-
tiyenler yok. Maddeyi oylamadan evvel ve
rilmiş olan değişiklik önergesini okutııyto rutin. 

Yüksek Başka ıılığa 
Görüşülmekte lolan kanun, teklifinin 19 ncıı 

•maddesinin (A) harfliyle tefrik edilen tasnife 
ait 'başlığındaki «anlaşmalara» kelimesinin 
«andlatşimalara» şeklinde düzeltilmesini ve mad
denin bu düzeltme ile birlikte 'oya sunulması
nı arz ve teklif ederim. 

Adalet 'Kioıuisyionıı Başkanı 
îısitanlbiul 

•ismail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuiyorunı. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir, Maddeyi yapılan Ibu değişiklik ve düzelt
me ile birlikte wunuıza sunuyioruim. Kalbul 
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edenler... Etmiyenler... 19 ncıı madde yapılan 
Ibu düzeltme ile beraber kalbul edilmiştir. 

B) »Sergilerde teş'hir itilbariyle 
.MADDİ] 20. — Türkiye'de Hükümet tara

fından veya Hükümet izni ile açılan millî ve 
milleltllerarası sergilerle, 7 nci ımaddenin (a) 
'bendinde yazılı andlaşmalara dâihil devletlerin 
ülkelerinde açılan resmî veya resmen tanınmış. 
ısergilerde emtiasını markalariıyle birlikte teş
ihir eden 19 ncıı maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı gerçek ve 'tüzel kişiler Türkiye'de aynı 
•markaların tescili için sergideki teşihir tari-
!hmden itibaren altı ay içinde 'müracaat (husu
sunda.' rlüjçlhan hakkını haizdirler. 

Şu kadar ki, 'markanın konduğu emtia ser
ginin resmî açılışı tarilhindeıı e W el seııgii yeri
ne, görünür şekilde 'konulmuşsa bu hallerde 
yııkardaki müddet emtianın sergi yerine ko
nulduğu tarilhlten itilbaren Ibaşlar. 

19 ucu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları 
'hükümleri kıyas yolu ile tatfbik olunur. 

Buı maddenin birinci fıkrasında yalzılı ser
gilerden Türkiye'de açılacak olanların idarele
ri, mamul ve malhsullerini sergide gösterenle
re, teşhir ettikleri markanın konulduğu einıiti-
aııın nelv'i ile 'bu emtlianın sergiye görünür şe
kilde konulduğu tarihi ve resmî açılış tarilhini 
gösterir Ibir belge ıverir ve markanın tasdikli 
Ibir örneğlini bu belgeye eklerler. 

Yaibaıncı ınıeıml ek etlerde teşihir edilen emtia
ya ait markaların rüujhan hakkından istifade 
etmesi için, serginin açıldığı memleketin yetki
li merakiden alınacak yukardaki fıkrada ya
zılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı 
şarttır. 

Türkiye'de açılan sergilerde teşıhiir olunan 
emtianın, tescil edilmiş ıbir .markaya dayanıla
rak teşihirine ve sergiyi nıjütaakıp memleketine 
iadesine mani 'olunaimaz. 

Bir sergide gösterilmiş aynı emtia üzerine 
konulan aynı veya 'benizleri marka hakkında 
(birden faizla tescil talebimde bıılunulmulş ise (bit 
emttiaıyı sergiye ilk koyan kiımlse ıve emtianın 
sergiye aynı zamanda konulmadı ve temhir olun
ması halinde ilk tescil tale'binde bulunan kim
se rüejhan hakkını haizdir-. 

BAŞKAN — 20 nci madlde üzerinde söz is-
tiyenler? Y'ok. 20 nei maddeyi oylarınıza sıı-
uııyoruım. Kalbul edenler... Etim i yen ler... 210 nci 
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madde aynen okunan ve yazılan şekliyle ay
nen kabul edilmiştir. 

C) Müracaat şartları 
MADDE 21. — 19 ve 20 nci maddelerde 

yazdı rüçjhaıı hakkına dayanılarak yapılan 
tescil 'taleplerinin yönetmeliğinde gösterilen 
şekilde olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde oylanmadan evvel bu 
hususta verilmiş ''bulunan değiştüııge önergesi 
vardır, (bitiliyorum. 

Yü ksek Baskan 11ğa 
(lörüfşülmtekte 'olaıı kanun teklifinin 21 nci 

.maddesinin «O) Müracaat şarlan»1 «'eklindeki 
ımajtlaibııım «C) Müracaat şekli» olarak de 
ğüıştimlmlesini ye maddenin bu değişiklikle oya 
sumulmasını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başlkanı 
İktanlbul 

İMI mı il Hakkı Tekinel 

BAŞKAN • Matlaibı 'hu şelkılde değiştiril-
'mek şarkiyle 2:1 nci ma d deyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etimiyenler... K'a;bul 
edilJmişitiir. 

D)1 Hususi anlaşmalara ve mıütelkabiiiyet 
esaslarına dayanan rüdhan [hakları itibariyle 

MADDE 22. — 7 nci maddenin ('b) ve (e) 
lbeiidlerin.de yazılı devletlerin mensubu gerçek 
ive ttüfzfel (kişilere ait rüçihan haklarımı dayanan 
tescil talepleri, 'bu ıhusustaki anlaış'ma b'üküim-
leri veya m'üjtdkajbiliyet esasları dahilinde itina
nı eleye talbi tutulur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen
ler? Yoik. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etm'iyenler... 22 nci madde aynen 
kalbul edilmiştir. 

îlkiııci (kıSıım 
Tescil işleri 

T - Müracaat 
A) Yeri 've tarilh'i 

MADDE 23. — Bar maı'kayı tescil ettirmek 
istiyen kimse doğrudan doğruya Sanayi Ba
kanlığına müracaat eder. 

'Müracaat tarihi, bu müracaat nıukaibilinde 
Sanayi Başkanlığınca verilecek belgedeki ıgün. 
saat ve dakikadır. 

Alâkalımın posta vasıtasiyle Veya idari mer
ciler kanalı ile müracaat etımeısi hallinde, 'bu 
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müracaatlar ikinci fıkrada yazılı esaslara gö
re Bakanlığa geliş tarilhinden itlibaren hüktüım 
ifade eder. 

BAŞKAN — 23 ııcü madde üzerinde söz is
tiy enler... Buyurunuz Saiyın Telli. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Mıılhiterem 
arkadaşlarımı, bu maddede markanın tescil 
edildbilmesi için doğrudan doğruya Sanayi 
Bakanlığına müracaat edilmesi prensibi benim
senmiş bulunimakitadır. Kanaatim. şudur ki; hu 
'nıadde bu şeikild'e geçerse, vatandaşlar arasında 
'maddenin tatlbikı bakıımın'dan (bir eşitsizlik dıo-
ğurnıuş oluru'z. Bakanlıkları vilâyetlerde va
liler, kazalarda kaymakamlar ve nahiyeler
de İse 'bucak müd'ürl'eri temsil etim ektedir. Sa
nayi Bakanlığına doğrudan doğruya müracaatı 
kalbul ettiğimiz takdirde Van'daki bir vatan
daşla Ankara'da oturan bir vatandaş arasın
da hiçjbir /alman, ibu Ibakımdan bir eşÜltlik ybk-
tur. Nitekim maddenin 3 ııcü fıkrasında de
niyor ki; «Alâkalının pbsita vasıtasiyle veya 
idari m eridiler kanalı ile müracaat etımesi halin
de, bu ımüracaatler ikinci fıkrada yazılı esas
lara göre (bakanlığa geliş talihinden itibaren 
Ih ülküm ifade eder» 

Bir markanın (tescili için Ankara'da farz 
edelim ki saat 17 sıralarında müracaat edilmiş; 
fakat diğer 'bir şahıs undan birkaç, gün önce 
Van'dan posta ile göndermiştir. Bu llıakkm 
doğrudan doğruya ilk müracaat edemin 'olması 
icalbeder; yani Van'da vilâyete müracaat edil
diği tarih, vilâydt vasıtasiyle gönderildiği ta
rih »İması icabeder. Nitekim t'eklif salbJbi de 
t)uım düşündüğü cindir ki, İbu 2İ3 ııcü maddeye 
tökaîbül eden tteklift'elki 21 nci 'maddede şöyle 
denilmektedir : 

«Madde 21. — Bir markanın tescilini isttS-
yen kimse merkezde doğrudan doğruya, vilâ
yetlerde (bölge ekonolmi ve ticaret müıdürtıü'k-
leri, bu Müdürlüklerin ımerkezleri dışında Ibu-
lunan vilâyetlerde valilikler, bilûmuım kaza 
imerkezl erinde kaymakamlar vasıtasiyle Sanayi 
Vekâletine (müracaat ederek işjbu kanun ve (bu
nun tatlbük suretini 'gös'teren talimatname ile 
tâyin olunan şekilde (bir tescil dilekçesi verir.» 
vatandaşlar arasındaki eşitlik prensilbini zede-
lemiemek için, ben (birinci fıkranın şu şekilde 
tadilini teklif ediyorum. İltifatınıza mazlhar 
olacağını ümidedi'yloruim. Bu fıkra şöyle olu
yor: «Bir markayı tescil etti um ek ist iyen kim-
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se, ımaihallin en Ibüyük mülkiye âminine ımü-
racaaJt eder.,»1 Bu ş'ekilde düzeltildiği takdirde, 
üçüncü fıkranın da çıkarılması icabeder. Tek
lifimi kalbul edersieniz, vatandaşlar arasındaki 
eşitliği ilhlâl etmelmdş oluruz, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Naci öktem. 
NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Mulhiterem ar

kadaşlar, Ibu maddenin /tedvini sırasında ko
misyonda bir hayli müzakere eUtik. Arkada
şımız da bulunmaktaydı, bir müzakerede. Bu
nu eğer vilâyetlere bırakırsak, bir krMman 
Jolalbülir. Üç vilâyette aynı gün, aynı saatte Ve
ren vatandaş ayını markayı aldığı akdÜrde bir 
ihaiyli güçlükle karşılaşabilir. Halbuki vekâllelte 
(bırakırsak, komisyonun getirdiği 23 ncü (mad
deyi aynen kalbul edersek, ibu mahzurlar or
tadan kalkar ve böylelikle de fbu iş halledilmiş 
olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 23 ncü maddle üzerinde veril -
imiş Ibulıınan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Bask anlı ğnn a 
Markalar kanunu teklifinin 23 ncü madde

sinin birinci fıkrasında, 'markanın tescil edıile-
'bilmesi içtin Sanayi Bakanlığına doğrudan doğ
ruya müracaat esası benimısenimiş'tor. Bu pren
sip vatandaşları yaşadıkları bölgeye ıgüre mü
savat esasları dışında 'muameleye ımâruız bırak-
'ma'ktadır. Esasen bu bakanlığı ııtalhalliıı en 
'büyük mülki âimirlerli teımsil etmektedir. Tek
lifte de bu Ihusu's gö'z önüne almamıştır. Va
tandaşlar arasındaki müslaivatı sağlryalbilımek 
için birinci fıkranın aşağıdaki şekilde değişiti-
ıüllmesini arız ve teklif ediyorum. 

Erzurum 
Tahsin Telli 

«Bir markayı tescil ettirmek istiyen kimse 
malhallin en büyük mülkiye âmirine müracaat 
eder.» 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediylor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — îşttirak tet-
»mıijyoruz. 

BAŞKAN — Değişdklik önergesini oyunuza 
sunuıyföruım. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 23 ncü mad-
dleyi lOkunan Ve yazılan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etimiy enler... 28 ncü 
ımadde ayn'en kabul edilmiştir. 
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B) Şekli 

MADDE 24. — Bir markanın tescili için ya
pılacak müracaatte, marka saüıilbinin, Varsa 
vekilinin adı, soyadı, marka salhıilbinin tâlbiiye-
ti, ikametgâhı, yapım akta olduğu iş, iş adresi 
ve markanın kullanılacağı elmitia yazılır ve mü
racaat salhübinin yaptığı işi gösteren 'belge, .mar
kanın örneği Ve marka kaydiye harcı makbuzu 
müracaata eki enir. 

Yabancı m-eimiek'eltite tescil veya teşhir edil
in iş markaya istinaden yapılan .müracaatlarda, 
ayrıca, yalbancı ımıemlekette tescil Veya teşhi
re ait vesikalar, müracaatla i ilgili olarak ya
lbancı memleketlerden alınmış vesikalarla bun
ların tercümeleri de müracaata eklenir. 

Her markanın tescili için ayrı müracaat 
şarttır. 

BAŞKAN - - 24 ncü madde ürerinde süz is-
tiyenler?.. Yok... 24 no.ü. maddeyi oylalmadan 
evVel bu hussuita verilmiş 'bulanan değişiklik 
önıergıeısini 'okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gönuîülit'.ıekle olan kanun t'eklifiınin 24 ncü 

(maddesinin birinci satırındaki «müracaatte» ke
limesinin hatalı olarak talbed'ildiği anlaşılmış
tır. Bu kelimemin kaldırılarak «müracaatta» 
kelimesinin micitne itıhali suretiyle taslhihini ve 
maddenin Ibu tashihle birlikte 'oya sunulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adalet 'Komisyonu Başkanı 
istanbul. 

ismail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Maddeyi yapılan bu <lıüızel|fcme 
ile beraiber oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmi'yenler... 24 ncü madde yapı
lan bu düzeltimle ile birlikte kalbul edilmiştir. 

O) Yönetmelik 
MADDE 2(5. — Müracaat evrakının v'e ek

lerinin nasıl ve ne miktarda /olacağı ye Ibu ka
nunun tiatlbikı için lüzumlu sair hususlar ile 
Ibellgeler yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 25 mel .maddeyi oyunuza sunu
yorum, Ka'bul edenler... Kabul etimiyenler.., 
Madde aynen kabul edilmişiLir. 

D) Müracaatın tetkiki ş/artları 
MADDE 26. — Müracaat dilekçesinin yö

netmeliğe ekli örneğine uygun olarak tanzim 
edilmemesi ve marka kaydiye Iharc makbuzu-
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nun ve nıarka örneğinin müracaat dilekçesine 
eklenmesi hallerinde evrak muameleye feon-
ırcıaz. 

Birlik ve konsern markalarına aıit müra
caatlarda, birlik markalarında 'kuruluiş tara
fından hazırlanan teknik yönetmelik ve kon
sern markalarında konsern V dâhil olanlar ara
sında yapılmış sözleşme, tescil müracaatı ile 
(birlikte tevdi edilmıediği takdirde, hare yatı
rılmış olsa dahi, bu işe ait evrak muaım/eleye 
konulmıyarak iade olunur. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz 
istiJyenler?. Yok. 26 ncı maddeyi oyunuKa su-
nuyoruım. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Madde aynen kaibul edilmiştir. 

E) Müracaatın tetkiki 
MADDE 27. — Müracaat evrak ve ekleri

nin hu kanun ve yönetmeliği hükümlerine uy
gun olup olmadığı Sanayi Bakanlığınca en çıok 
üç ay içinde tetkik edilir. 

Yapılan tetkik üzerine müracaatın bu ka
nunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 40 ncı maddeleri 
hükümlerin'e aykırı olduğu teslbdlt edilirse, mü
racaat, mucip sebep gösterilerek reddedilir. 

Müracaatta eksiklikler olduğu tteslbdt 'edilir
se, ıbu eksikliklerin tamamlanması içlin mü
racaat seib'elbine veya vekiline üç aydan az ol
mamak üzere bir mehil verilir. Bu rnelhil zar
fında ıbir mazerete müsitenidol'maksuzm ek
siklikler ikmal edilmediği takdirde som defa
ya mahsus olmak üztere bir aylık toıelhil dalha 
verilir. Son mehil zarfında eksiklikler ikmal 
^edilmediği takdirde müracaat reddedilir. 

Ret kararlarına karşı alâkalılar tarafından 
dâva açılabilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiytenler?. Yok... Maddeyi oyunuza kaymadan 
evvel bu hususta verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okmtuyoruim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 27 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci satırında
ki (sebebine) kelimesinin fsalhilbine) şeklinde 
değiştirilmesini ve maddenin bu değişiklikle 
oya sunulmasını arz ve teklf ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
îstanbul 

îsmail Hakkı Tek'inel 

(BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kaibul edenler... Eitlmiyenter... 
Kaibul edilmiştir. 27 nci maddeyi kabul edi
len bu değişiklikle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Eitımiyenler... Madde bu 
şekilde kaJbul edilmiştir. 

H - Markanın sicile geçirilmesi 
MADDE '28. — Kanuna ve yönetımleliğ'e uy

gun görülen veya eksiklikleri tamamlanan mü
racaat, sicil defterine geçirilir ve müracaat 
saibJbine Ibir «Marka tescil 'belgesi» verilir. 

Sicil defterine, marka örneği, nulmarası. 
markanın üzerine konulacağı emtia, marka sa
hibinin ve varsa vtekilinin adı, soyadı, tâbiilye-
ti, ikametgâlhı, marka sahibinin iş ve iş adresi 
ile müracaat tarihi, markaya marka haklarına 
taallûk eden bütün değişiklikler ve yönetme
likte gösterilen sair hususlar geçirilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzıerinde söz is-
tiy enler? Yak. Maddeyi okunan ve yazılan şek
liyle oylarımıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kaibul etmiyenler... 28 nci madde aynen kaibul 
edilmiştir. 

III - Marka tescil belgesi 
MADDE 29. — Marka tescil Ibelgesi, baş

lığında «Türkiye Cumhuriyeti»1 ibaresini ve 
Ayyıldızı havi, Sanayi Bakanlığı mührü ile 
tasdikli resmî bir belgedir. Bu belgeye mar
ka sahibinin adı, soyadı, tâbiiyeti, ikametgâhı, 
markanın kullanılacağı emtia ve markanın 
tescil tarihi yazılır ve marka örneği yapıştırı
lır. 

Marka sa'hihine talebi halinde marka tescil 
belgesi örneği verilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde ürerinde söz 
istiyenler? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kaibul etkiyenler... 29 ncu 
madde aynien kaibul edilmiştir. 

IY - îlân 
MADDE 30. — Markanın tescilini müJtaakıp 

sicile geçirilen hususlar ve sonradan vukulbu-
lan de&işiklikler, iki ayda bir çıkacak Resmî 
Sınai Mülkiyet gazetesinde ilân olunur. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz is-
tiiyenler1?.. Yok. 30 nen maddeyi oyunuıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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V - Sicilin aleniyeti 

MADDE 3Ü. — Marka sicili alenîdir. 
'Talebedilımlesi halinde marka sicil kaydının 

bir örneği verilir. 
BAŞKAN •— Madde üzerinde süz ist iyen lor'? 

Yok. 31 nci maddeyi oyunuza sunııiyoruım. Ka
bul edenler... Kabul etin iyen ier... Madd'e aynen 
kalbul edilmiştir. 

VI - «Tescil edilmiştir» ibaresi ve tescil 
nuım'arasmın konullmiası 

MADİĞİ 32. — Tescil edilmiş bir 'marka kul
lanılırken, mümkün olan hallerde «TeNcil edil
miştir» ibaresinin Ve tescil numarasının marka
nın dışına Ve göıdnür -şekilde kon/nılası «janttır. 

BAŞKAN — 32 ne i unade üze rinde «öz isti
yor! e r i Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 32 nci madde aynen 
kalbul edilmiişfir. 

VII - Yenileme 
MADDE 33. — Marka on yıllık himaye sü

resinin bitmesinden itibaren her defasında on 
yıllık müddet için yenilenebilir. Yenileim'e mü
racaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne mik
tarda ve nelerden ibaret olacakı yönetlmteliğln-
de gösterilir. Müracaatta eksiklikler olduğu 
takdirde 27 nci- maddenin 3 neü fıkrasına göre 
işlem yapılır. 

M'arka hakkı salhibi, yenileme işlemi için 
marka himaye «üresinin bitmesinden İtibaren 
üç yıl içinde yenileme talebinde 'bulunabilir. 

Yenileme, evvelki himaye küresinin (bittiği 
taı'ilhe rac'i olmak üzere iıü'kmlü ifade eder. 

llüidhan. hakkına dayanan tescilli markala
rın yenilenim esinde menîşfe ımemldkefte ihümay'e 
edilip edilmediği hususu aranmaz. 

BAŞKAN — 38 ncii madde üzerinde söz is-
tiyenler? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenller... 33 neü 'madde ay
nen kalbul edilmiştir. 

VIII - Markanın intikali, lisans ve marlkanm 
-haczi 

A) Ferdî 'markalarda 
1. (İntikal, lisans Ve (haciz 

MADDE 34. — Ferdî marka miras yol iyi e 
intikal eder. 

Ferdî markanın devri hakkındaki söızlıeşıme-
uin ve kullanılması iç'in yapılan lisans sözteş-
ımesinin noterlikle tanzim edilmiş olması şart
tır. 

Ferdî markanın, talhsis edildiği emftianm 
'imal, ihzar, istihsal 'olunduğu veya satışa çıka
rıldığı unüesseseden ayrı olarak başkasına dev
ri Sanayi Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu 
izin, ancak, markanın dıövriniıı halkın aldatıl-
ıması it eltilik es in e yîol açımıyaeağı kanaatine va
rıldığı takdirde verilebilir. Sanayi Bakanlığı, 
izin talebi üzıerine yaptığı incelemelerde ilgili 
Balkanlıklar ve diğer daire ve müesseselerin 
mütalâasını da alabilir. İzin almaksızın yapı
lan devirler htİMirastizdür. İzin şekil vie şart
l an yönetmelikte gösterilir. 

ıLisanls sözleşmesinde, markanın kullanıla
cağı süre, kullanma şekil ve şartları, lisans be
deli ve markanın kullanılacağı efmtianııı gös-
terilıines'i mecburidir. 

Deıvir ve lisans, marka sicil kaydına tescil 
tarihinden itibaren üçüncü şahıslara karşı hü
küm İfade ed,er. 

BAŞKAN — 34 neü 'madde üzerinde 
isitiylenler? Yok. Maddeyi oylamadan 
veııilim'iş bulunan değişiklik önergesini 
yorum. 

s-oz 
evlvel 

»kultu-

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte 'olan kanun tevkii finin 34 neü 

•maddesinin uiçüncü fıkrasının slon satırındaki 
(izin) kelim'esrnin yerine (iznin) kielimfesinin 
ikaıme ed'ümesini ve maddemi bu tasîhihle oya 
arz edilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekin el 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini ıo|yunulza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul eıtlmdlyıoil
ler... Kabul edilmiştir. 'Maddeyi kalbul edilen 
ll)iı değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 34 neü ımlad-
de yapılan değişikliğiyle kabul edilmiştir. 

2. Hac'iz 
i'MADDE 35. — Ferdî markanın, tahsis edil

diği emtianın, imal, ihzar, istihsal olunduğu ve
ya satışa eıikarıldığı ım'üessieseden ayrı olariak 
haczi nalinde, icrada, ihaleye 'katılmak ist'iyen 
kimselerin 34 neü maddesindeki esaslara uy
gun olarak Sanayi Bakanlığından alacakları 
bir belgeyi icra memurluğuna iibraz etmeleri 
şafttır. 

İhalenin neticesi, icra, memurluğu tarafın
dan Sanaiyi Bakanlığına, 'bildirilir. Keyfiyet 
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ıımarka siciline geçirilir ve Resmî Sınai Mülki
yet Gazetesinde ilân olunur. 

BAŞKAN — 3ö nci madde üzerinde söz ils-
tiyenler?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunmadan 
etvvel 'bu hususta verilmiş ibulunan bir değişik
lik önergesini okutuyorum. 

Yüks ek I >aşkan 11ğa 
Görüşülmekte olan kanun, teklifinin 3'5 nci 

'maddesinin birinci fıkrasının ikinci satırı so
nundaki (kimselerin) kelimesi yerine (kişle-
rin) kelimesi kûmmak suretiyle değiştirilmesini 
ive maddenin Ibu şekilde oya arzını teklif ede
rim. 

Adalet Kotmisyionu1 Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekin el 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
ısunu'yloru'm. Kalbul edenler... Etaııiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeyi yapılan bu değişiklikle 
(birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul e't'miyenler... Kalbul edilmiştir. 

B) Kionsern1 ive birlik 'markalarında 
MADDE 36. — Kıonsern ve Ibirlik markalan 

devir ve temlik edilemez, l'isanıs mevzuu 'ola
maz vıe haczeditemiez. 

Konserne dâhil kişilerin markayı kullanıma 
hakkı, Kon sem Sözleşmesinde aksine hükü'nı 
bulunmadığı takdirde miras Voliyle intikal 
eder. 

'BAŞKAN — 'AC) nci madde üzıeıinde söz is-
fiyiemler ?.. Yok... Maddeyi okuman ve yaızılan 
'şekliyle oyunuza sunuy'orulm. Kalbul edenler... 
Etimiyenler... 3fi nci madde aynen kalbul edil
miştir. 

IX - Markanın eşya adı haline gelmesin'e 
karşı himaye 

MADDİM 37. — Bu kanunla tescil edilmiş 
markaların sahiplerine tanınan haklar, o mar
kaların sonradan halk tarafımdan eşya adı 
haline getirilmesi halinde de, sâkılt olamaz ve 
Ihak sahipleri, markalarının başkaları tarafın
dan kullanılmasına karşı itiraz ve dâva hakkı
nı haizdir. Dâıvalı taraf o 'markanın eşya adı 
'haline geldiği defini dermeyan edemez. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerimde söz is-
tiyenler?.. Yok... 37 nc'i maddeyi oıyunuza su
nuyorum. Kabul edenler,., Eltmiyenler... Ay
nen kalbul edilmiştir. 

X - Kaydın terkini ,.; -
A) Sebepleri 

1. Feragat 
MADDE 38. — Marka sahibi markasını kul

lanmaktan feragat ettiğini yazı ile bildirdiği 
takdirde markası, marka sicilinden terkin 'olu
nur ve keyfiyet Kes'mî Sınai Mülkiyet Gazete
sinde ilân (olunur. 

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

Yulkardaki fıkralara göre terkini istemen 
ımarka üzerinde bir lisans hakkı tescil olun-
müşöa terkin muamelesi marka ve lisans hak
ları sahiplerinin müşterek talepleri üzerine ya
pılır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz 
isteyenler? Buyurun Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Mumt'erem ar
kadaşlar, bu maddeye itakdiımen görüştüğümüz 
\-e Heyeti Umumiyenin biraz evvel kabul ettiği 
maddede, alâmeti farikanın veya markanın 
ayrı bir haciz mevzuu olabileceği, o maddede 
derpiş edilmişti. Şimdi alâmeti farika veyahut 
da markamın terkinini onun sahibi ıtalep ede
bilecektir. Böyle bir bacizin vukuu halimde du
nun ne olacaktır, diy'e düşündüm. Yani ala
caklıyı borçlu bulunan alâmeti farika veya 
marka sahibimin, bunu terkin edilmesini iste
mesi halinde, ızrar etmesi her zaman bahis mev
zuu olacaktır. Bu itibarla Sayın Komisyon 
sözcüsünden bu hususta izahat yermesini istir
hamı edeceğim. Tenevvür edersek her halde iyi 
ol ur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN 
nacak mı? 

Konıisıvon bir beyanda bulu-

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Efen
dim, 35 nci maddede sarahat vardır. Bundan 
dolayı haczedilemez. (Madde metnimde de zaten 
tasrih edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerimdeki deği
şiklik önergesini okutuyoruim. 

Yüksek Başkanlığa 
Göriişülmelkte olan Kanun teklifi 38 nci mad

desinin birinci fıkrasındaki (olunur) kelime
sinin (edilir) şeklimde değiştirilmesini ve ımad-
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denin ıbu değişiklikle oya sunıulanıasımı arz ve 
ıfceîklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Halkkı Tekine! 

BAŞKAN Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul (etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi kalbul ©dilen değişiklik şeMi 
ile oyunuma sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Hükümle terkin 
MADDE 39. — Markanın 50 nci maddeye 

göre terkini (hakkımdaki kararların Sanayi 
(Bakanlığına tebliği üzerine tescil kaydı ter
kin ve keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gazete
sinde ilân olunur. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. 39 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum; Kalbul edenler.. Kaıbul etmiyenler.. 
Aynen kaıbul edilmiştir. 

3. Re'sen terkin 
MADDE 40. — Marka himaye süresinin bit

mesinden itibaren üç yıl içinde yenileme taletbin-
de bulunuknıyan markaya ait sicil kaydı ter
kin olunur ve keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet 
Gazetesinde ilân edilir. 

BAŞKAN — 40 nci ımadde üzerinde söz is
teyenler? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 40 nci mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

B) Tescil ve kullanma yasağı 
MADDE 41. — Sicil kaydı terkin edilen 

marka, terkin tarihinden itibaren üç yıl geçme
dikçe aynı emtia için kullanılamıyacağı gibi 
başkasının adma tescil de edilemez. 

Markanın birbirini takibeden üç yıl içinde 
muhik bir sebdbolmaksızın gereği gibi kullanıl
maması sebebiyle iptali halinde yukanki fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz isti
yenler? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 41 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

XI - Çeşitli hükümler 
A) Vekil 

MADDE 42. — Türkiye'de ikametgâhı olmı-
yanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescille 
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meydana gelen haklarını kullanabilmek için 
Türkiye'de ikametgâhı olan bir vekil tâyin et
mek mecburiyetindedirler. 

Avukatlık Kanunu hükümleri mahfuz ol
mak şartiyle, vekil, müvekkilini bu kanun hü
kümlerine göre cereyan eden idari işlemlerde 
temsil etmeye yetkilidir. 

idare tarafından vekile yapılan tebliğler 
asıla yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Aynen kalbul edilmiştir. 

B) ilân masrafları 
MADDE 43. — Resmî Sınai Mülkiyet Gaze

tesinin ve verilecek marka sicil örneğinin ve 
marka tescil belgesi örneğinin bedeli yönetme
likte gösterilir. Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesi
nin basımı işinin ihalesinde 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve ihale Kanununun pazarlık usulüne 
mütaallik hükümleri uygulanır. Marka sicil ör
neğinin bedelinin tâyininde yazma, çizme, foto
kopi ve sair masrafları Sanayi Bakanlığınca ha
zırlanacak tarifede gösterilir. 

Gerek bu masraflar ve gerek ilân vo saire 
masrafları peşin olarak malsandığma yatırılır 
ve alınacak makbuz Sanayi Bakanlığına tevdi 
edilir. 

ilân masrafları; 
a) Markanın tescili ve yenilenmesi hallerin

de müracaat sahibinden, 
b) Markanın intikali ve marka veya 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 satma-

landan, 
peşin alınır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz isti
yenler?. Yok. Bu madde ile ilgili olarak veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 43 ncü 

maddesinin «B) ilân masrafları» şeklindeki mat-
labmm «B) çeşitli masraflar» şeklinde değişti-



M. Meclisi B : 121 
rilmesini ve maddenin bu değişiklikle oya sunul
masını arz ve teklif ederim. ı 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. Maddeyi kabul edilen bu değişik şek- , 
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

C) Birlik markalarına ait hükümler | 
1. Teknik yönetmelik, birlik markasının 

konulması 
MADDE 44. — Birlik markasına ait teknik -

yönetmelikte bu markanın sicilde yazılı sahibi 
tarafından âmmeye karşı taahhüdedilen ve ma
mul veya mahsullerin cinsi, nevi ve sairesine mü-
taallik hususların nelerden ibaret bulunduğu, 
mamul veya mahsullerin hangi vasıflarda olaca
ğı, bu vasıfların tam olarak mevcudiyetinin ku
ruluş tarafından nasıl kontrol edileceği, bu hü
kümlere riayet edilmemesi halinde, o mamul ve
ya mahsulleri imâl ve istihsâl edenlere tatbik 
olunacak müeyyideler dercedilir. 

Teknik yönetmelikte yapılacak her türlü de
ğişikliklerin tescil merciine tevdi olunması şart
tır. 

Teknik yönetmeliğe göre yapılacak kontrol-
dan sonra markanın mamul veya mahsullere ko
nulması birlik markasının salhibi olan kuruluş 
tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen. Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 44 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

2. Dâvaya katılma 
MADDE 45. — Birlik markasının sahibi olan 

kuruluş tarafından açılacak dâvalara kuruluşa 
dâhil üyeler katılabilir. 

BAŞKAN — 45 nei madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. 45 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 45 nei madde ay
nen kabul edilmiştir. 

D) Hizmet markalan 
MADDE 46. — Hizmet markalan bu kanun 

hükümlerine tabi değildir. | 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hukuk ve ceza dâvaları 

1 - Tecavüz halleri 
MADDE 47. — Aşağıda yazılı haller bu ka

nuna göre tescil edilmiş olan markalardan fay
dalanma hakkına tecavüz sayılır : 

a) Hak sahiplerir ieı gayrı kişiler tarafın-. 
dan markaların veya benzerlerinin kullanılması, 

Başkasına ait tescilli bir markanın biçim, te
lâffuz ve mâna veya bunlardan birisi itibariyle 
eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut 
dikkatle bakılmadıkça farkına vanlmıyacak ka
dar 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 edilemiyeeek şekilde benziyen ve 
bu suretle iltibas tehlikesine sebebiyet verecek 
bir markayı kullanan kimse o markanın benze
rini kullanmış sayılır. 

b) Hak sahibinden gayn kişiler tarafından 
haksız olarak kullanılan markaları taşıyan emti
anın satışa arz edilmesi, satılması, dağıtılması, 
memlekete sokulması veya memleketten çıkanl-
ması, 

c) Yukardaki bencilerde yazılı fiillere işti
rak edilmesi. 

BAŞKAN — 47 nei madde üzerinde söz isti-
yenlerl Buyuranuz Sayın Ahmet Aydın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Mulhterem Komisyon eğer iltifat ederse, «Telâf
fuz» kelimesi orada haşivdir, tatbikatta kötü 
olur. Lütfen bu kelimeyi oradan tayyetsinler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — İştirak edi-
yonız, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, bu hususu lütfen 
izah ediniz ve zapta geçiriniz, takaibbül etmek kâ
fi değil. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Takrir ve
relim, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Sayın arkadaşlarım, takrir gelinceyedek 

47 nei maddenin 1 nei paragrafında yazılı olan 
hususa dikkat edersek; «Aşağıda yazılı haller bu 
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kanuna göre tescil edilmiş olan markalardan 
faydalanma hakkına tecavüz sayılı» denmiş, so
nuna bir «r» harfi ilâve edilmemiş. Müsaade 
ederseniz bu «r» harfi ilâve edilsin. «Sayılı» ol
muş, «Sayılır» olsun. 

47 nci madde üzerinde yapılacak değişiklik 
hakkında Sayın İsmail Hakkı Tekinel. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Ah
met Aydın Bolak arkadaşımızın itirazı üzerine 
hakikaten bir maddi hata vardır. Bu maddede
ki «telâffuz» kelimesini kaldırıyoruz. 

Ayrıca görüşülmekte bulunan bu maddenin 
birinci fıkrasının sonundaki «sayılı» kelimesinin 
«sayılır» olarak tashihi icabetmektedir. 

Yine Türkçe olmıyan bir tâbire bu madde
de yer verilmiş olduğunu müşahade ettim. Mad
dede «iltibas tehlikesine sebebiyet verecek» de
niyor. «iltibas tehlikesine» diye bir tabir olma
ması lâzım. Bu tâbirin «iltibasa sebebiyet vere
cek» şeklinde oyunuza arz edilmesini istiyoruz. 
Takririmizi bu şekilde arz ediyorum. 

BAŞKAN — Verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 47 nci 

maddesinin birinci fıkrasının sonundaki (sayılı) 
kelimesinin (sayılır) olarak tashihini, 

a) fıkrasındaki «telâffuz ve» kelimeleri ile 
«iltibas tehlikesine sebebiyet» kelimeleri kaldırıl
ması ve bu son kelimelerin yerine «iltibasa sebe
biyet» kelimelerinin getirilmesini ve maddenin 
bu tashihle birlikte oya sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 47 nci maddeyi yapılan 
bu değişiklik ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 birlikte tecavüz fiilinden el
de ettiği kâr zarardan fazla olduğu takdirde 
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aradaki farkı dabi zarar görene tamamen ver
mekle mükelleftir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz isli-
yen, buyurun Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Acaba sayın Komisyon bu maddeyi bir kere 
izah buyururlar mı? 

BAŞKAN —• Komisyon bir beyanda bulun
mak isterler mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Lüzum gör
müyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Madde şöyle efendim, «Kasten ihmal, teseyyüp 
veya tedbirsizlikle 47 nci maddede yazılı fiille
ri işlemek suretiyle marka sahibine zarar veren 
kimse o zararı tazmin ile birlikte tecavüz fiilin
den elde ettiği kâr zarardan fazla olduğu tak
dirde aradaki farkı dahi zarar görene tamamen 
vermekl e mükellefti r.» 

Hukuk dâvalarında tazminat müessesesi böy
le tedvin edilmez. Tazminat, bir fiilin, haksız 
fiilin karşı tarafın mamelekinde iras ettiği nok
sanlıktır. Yoksa failin mamelekinde tevelbi
deden fazlalık değildir. 

Şimdi tazminat hesaplanırken haksız fiilin, 
failinin mağdurun mamelekinde yarattığı nok
sanlığı hesaplıyoruz. Bir de hakime bir mecbu
riyet daha ilâve ediyoruz. Failin mamelekinde 
bu yüzden ne fazlalık tâhassul etti, onu da he
sapla, tahsiline karar ver, diyoruz. Bu mümkün 
değil, ticari hayat iğinde. Bu sebeple Komisyon
dan bir izahat lütfetmiştim. Eğer Komisyon mad
de üzerinde bir kere daha eğilirlerse, belki ben
denize iltihak ederler, lütfetsinler. 

BAŞKAN —• Bir teklifiniz var mı, Sayın Bo
lak, yazılı bir teklifiniz var mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Reis Beye
fendi, maddeyi geri alalım. Yarınki birleşime ye
tiştiririz. Arkadaşımız haklıdırlar. Çünkü tat
bikatta her hangi bir müşkülâtla karşılaşmış ol-
mıyalım. 

BAŞKAN —• 48 nci madde Komisyonun ta
lebi üzerine geriverilmiştir. 

B) Tecavüzün ref'i ve men'i 
MADDE 49. — Hakları 47 nci maddede yazı

lı surette tecavüze uğnyan kimse tecavüz edene 
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karşı tecavüzün ref'ini ve men'ini dâva edebilir. 
Hakları tecavüz tehlikesine mâruz kalan kimse 
muhtemel tecavüzün önlenmesini de dâva ede
bilir. 

Tecavüz hizmetlerini ifa ettikleri sırada, bir 
müesseesnin müdürü veya temsilcisi, yahut hiz
metlileri tarafından yapılmış ise, müessese sahi
bi hakkında dâva açılabilir. Bu maddeye göre 
açılacak dâvalarda tecavüzünün men'i, ref'i ve
ya önlenmesi istenen kişilerin, yahut müessese 
sahibinin kusuru aranmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 49 ncu 

maddesinin birinci fıkrasının sonundaki (da) 
kelimesinin (de) olarak tashih edilmesini ve 
maddenin bu tashihle birlikte oya sunulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

îsmal Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

49 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Yalnız 
oya sunmadan evvel birinci fıkranın sonundaki 
«da» kelimesinin «de» şeklinde düzeltilmesini Yü
ce Heyetinize arz edeceğim. 

Bu şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiıtir. 

C) Marka kaydının hükümle terkini 
MADDE 50. — Aşağıdaki hallerde Sanayi 

Bakanlığı veya her alâkalı kişi markaya ait si
cil kaydının terkinini mahkemeden talebedebi-
lir. 

a) Marka sahiplerinin, birbirini takibeden 
üç yıl içinde, markalarını muhik sebcbolmaksı-
zm gereği gibi kullanmadıkları veyaj mar'kalar 
aynen kullanılmadığı yahut birlik markası sa
hibi müracaatına ekli olarak tevdi etmiş olduğu-
teknik yönetmeliğe riayet etmediği takdirde, 

b) Markanın devrinin halkın aldatılmasına 
yol açması halinde. 

BAŞKAN — 50 nei madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 50 nei maddeyi okunan ve yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 50 nei madde aynen kabul edil
miştir. 
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III - Ceza dâvaları 

A) Uygulanacak cezalar 
MADDE 51. — a) Bu kanunun 3 ncü mad

desinin son fıkrasına ve 32 nei maddesine aykırı 
hareket edenler ile, bir markayı tescil edilmiş ol
duğu şekilden gayrı şekilde kullananlar, 3 ay
dan 1 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar. 

b) Başkası adına tescil edilmiş bir marka
nın aynını veya benzerlerini kullananlar veya 
hak sahibinden gayrı kimse tarafından haksız 
olarak kullanılan markaları taşıyan emtiayı sa
tışa arz edenler, satanlar, dağıtanlar, memlekete 
sokanlar veya memleketten çıkaranlar ve bu fi
illere iştirak edenler 8 aydan 2 seneye kadar ha
pis ve 5 000 liradan 50 000 liraya 'kadar ağır pa
ra 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 dikkatsizliği veya 
ihmal, yahut tedbirsizlikle işlenmiş olduğu anlaşıl
dığı takdirde fail yalnız para cezasiyle cezalan
dırılır. 

Tekerrür halinde yukarda yazılı cezaların 
iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — 5.1 nei madde üzerinde söz isti-
yen ? Sayın Dizman, buyurunuz. 

H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, 51 nei maddenin (B) bendinde «Baş
kası adına tescil edilmiş bir markanın aynını 
veya benzerini kullanmak» veya maddede bu
nunla ilgili olarak tasrih edilen diğer suçları iş-
liyenlere Sanayi Komisyonu değiştirgesinde, al
tı aydan bir seneye kadar ceza tertip edilmiş 
iken, Adalet Komisyonu bunu sekiz aydan iki 
seneye kadar olarak değiştirmiştir. Azami had-
deki değişikliğe bir itirazımız yoktur. Bu zaten 
hâkimin takdirine aittir. Durumun vahametini 
nazarı dikkate olarak bu miktarı yükseltebile
cektir. Yalnız buradaki 6 ayın 8 ay olarak, ya
ni başlangıç hududunun 6 aydan 8 aya çıkarıl
ması, ceza hukuku sistemimize aykırı gibi gö
rülmektedir. 

Bir de 6 ay hudut birçok haklardan mahru
miyet başlangıcıdır, ve 6 aylık hudutta 59 ncu 
maddenin yani takdiri tahfif sebebinin kullanıl-
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ması halinde, birçok haklardan mahrumiyet ce- I 
zasının daha aşağı miktarlara indirilmesi kabil 
hale girer ve nihayet tecil hükümlerine girer. 
Bu iki ay artırdığımız zaman, belki de basit hâ
diselerden ceza hukuku düşüncelerine göre tak
dirine göre birçok haklardan mahram edilmi-
yecek bir ceza verilmesi icabeden bir kimseye 
59 ncu maddeyi tatbik etmek suretiyle dahi 6 
aydan aşağı cezayı indirmek kabil olmıyacağı 
için, cezanın haddi yükseltilmiş olur. 

Yani şu noktayı arz etmek isterim ki; 8 aylık 
bir ceza başlangıcı ceza hukukundaki prensibi
mize aykırıdır. Ceza hukumumuzda 6 ay bir çok 
hakların başlangıcı veya nihayetidir. Bu itibar
la 6 aydan 8 aya çıkarmaya ciddî bir sebep yok
tur. Böyle bir değişikliğe gitmek lüzumsuzdur. 
6 ay bırakıldığı takdirde zaten suç 8 ay veya da
ha ziyade cezayı istilzam ettirecek ağırlıkta ise 
hâkim bunu takdir etmek suretiyle o miktar ce
zayı verebilecek fakattadır. Ama 8 aya çıkarıl
mak suretiyle bir çok haklardan kesin surette 
mahrumiyeti istilzam eden 6 ayın ötesindeki bir 
miktara birdenbire çıkmış olmıyalım. 

Bu hususun düzeltilmesini istirham eden bir 
takrir takdim etmekteyim, kabulünü rica ede
rim. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) Ben

denizin istirhamım maddenin nihayetine bir keli
me ilâvesi istikametinde efendim. Madde met
ninde dağıtma fiili de tecziye ediliyor. Yüksek 
Komisyon azalarına da izan ettiğim gibi istan
bul'da bir im ark an in sahibini düşününüz, tescil 
edilmiş. Birde Kağızman'daki tüccarı düşününüz. 
Perakendeci almış bu markayı, sahtekârlığını taki-
bedecek ve Kağızman'daki kişi bunun sahte bir 
marka olduğunu tesbit edecek ve satıştan imtina 
edecelk, komisyon metni aynen çıkarsa. Çünkü 
dağıtma fiili de altı aylık cezayı müstelziıindir. 
Yani perakendeci esnafın çarşıda satışı halin
de 'de markanın sahibi yahut mağşuş markanın 
tarif edilmiş tağşiş edilmiş markanın sahibinin 
piyasaya sürdüğü emtiayı, eşyayı satan kimse 
mücerret dağıtma fiili ile yine tecziye edilecek. 
Diğer fıkrada ihmâl, teseyyüp ve saire kelime-
leri, cümleleri sıralandığına göre lütfen ilânat 
yapsınlar; «bilerek dağıtanlar» densin. Halkka, 
adalete daha yakın olur, lütfetsinler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başka söz is-
tiyen var nıı? Buyurunuz Sayın öktem. J 
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NACİ ÖKTEM (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Ali Dizman arkadaşımızın 8 aylık 
müddeti iki ay fazla buluşu belki mahsurludur, 
hukulkan. Ama bir mesele Türkiye'de ancak ha
pis cezalarınım yükselişi ile önlenebilir. Mese
lâ bir ilâç farzediniz; ben Türkiye'de mahkeme
ye düşmüş ilâç fabrikası bilmiyorum. Bir gün 
Tıbbi Adliye uğradım, bu kanunu vermezden 
evvel. En az 50 çeşit ilâcın orada sahtesi yaka
lanmış ve tahlile gelmiş olduğunu gördüm. Şim
di bir insan farz edin ki, mesuliyetten âri, bir 
bodruma giriyor ve bir makin a alıyor, bu ma-
kina ile namütenahi ilâç. basıyor ve bu ilâcı is
tediği gibi dağıtıyor. Size bir firma söylesem 
burada hayretler içinde kalırsınız. Teşhir et
mek istemiyorum. Türkiye'de 50 yaşın d aydın, 
kendimi bildim bileli bu firmayı tanınım; bu 
firma sahtekârlık yapmıştır. Şimdi farz edin ki, 
bu ilâç başkasının milyonlara malettiği bir ilâ-
ıcı tanıtmak için, alıyor ve kendisi satıyor Ana
dolu'da. Şimdi, eğer altı ay koyarsak, bu elbet
te hâkimin takdirine bağlıdır, ceza sekiz ay 
olunca 50 bin iira parayı verir, fakat sekiz ay 
hapis yatmak istemez. Bugün Türkiye (maliye
sine milyonlara mal olan hırsızlık yapılmaktadır. 
Vergi vermez, kira vermez, mesuliyetten uzak, 
bir bodrumun liçerisinde istediği gibi işini ya
par. Yakalandığı zaman bin bir dalavere ile 
bir kuruşum yok der. Fakat hapisten korkar. 
İçte böyle insanları önliydbilmek için ancak ce
zanın ağır olması ve o kimsenin bu mesuliyet 
'altına sokulması şarttır. Aksi ha1 de bin lira ce
zayı borç bulup verebilir, fakat sekiz ay hapis 
yatmak istemez, korkar ve bir daha yapmaz ve 
memleket sanayii de kurtulur. Bütçeye gelirini 
işliyen bir insan, farz ediniz bir Opon satıcısı, 
milyonlarca satıyor ve milyonlarca para vergi 
veriyor arkadaşlar. Ama öbür taraftan kırk 
para vergi vermiyor ve aldığı parayı cebine in
diriyor. Bu haller bu memlekette daha ne ka
dar sürecek? Onun için, muhterem Ali Dizman 
arkadaşım 8 aylık meseleyi çok görmesin.Aslın
da büyük fark değildir. Bu maddenin böyle 
konulması, hayırlıdır, zannediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın T'eikinel-
buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Ali Dizman arkadaşımızın 
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yapmış olduğu teiklifi 'komisyon olarak takdiri
nize arz edeceğiz. Yalnız, Naci öktem arkada
şımızın, tatbikattan misâller vermek suretiyle 
ortaya attığı misâller doğrudur. Bugün mem
leketimizde fbir şey yerine, diğer birşey veren 
ve bin nevi dolandırıcılıkla yapan, halkın sıh
hati ile uğraşmayı bir âdet haline getirmiş ve 
bunu bir kazanç vasıtası yapmış insanların 
adedi çoğalmaktadır. Bunu önlemek maksa-
diyle, bizden evvel komisyonda da tecil imkân
larından 59 ncu maddenin tatbiki halinde isti
fade edememesini temin için bu maddenin bu 
şekilde vaz'edildiği tetikikatımızdan anlaşılmış
tır. Elbette iki takdir Yüce Meclisindir. Ancak 
son zamanlarda, bu .'konuda tevali eden aflar 
suç konusu olarak ele alman bu mevzularda suç 
âletlerinin dahi, yakalanan makinalarm dahi 
sahiplerine iadesini ve tekrar suç işlemesini te
min edeceik şeikilde bir tatbik görmüştür. Tak
dir Yüce Heyetinizindir, esas prensiplerde bir 
değişiklik yapmayı biz düşünmemekteyiz. 

Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın söylediği, 
51 nci maddenin (b) bendindeki «emtiayı» 'ke
limesinden sonra «bilereik» kelimesinin ilâvesin
de, bizce bir mahsur yoktur. Ama bu şekil
de 'kalmasında da hiçbir mahzur yoktur. Çünkü 
ceza itibariyle cürüm nevindendir. Bunlarda ka
sıt aranır, bu itibarla «bilerek» kelimesinde bir 
mahzur yoktur. Faal olmadığı takdirde de yine 
hiçbir mahzur yoktur. Çünkü yine mahkemeler
de kasıt esas alınacaktır.. Mamafih, arkadaşları
mız bu izahatımızı kâfi görmüyorlarsa, onların 
hesabına da bir takrir vermeye 'de amadeyiz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Lütfetmenizde fayda vardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Verelim 
diyorsunuz. Olmasında da, olmamasında da bir 
isabetsizlik yoktur. Bu şekilde Heyeti Aliyenizc 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde Sayın 
Halil özmen, buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, tatbikatta çok geçen ve birçok de
falar ihtilâflara yol açan, itirazlara yol açan bir 
hususu Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

«Başkası adına tescil edilmiş bir markanın 
aynını veya benzerlerini kullananlar veya hak 
sahibinden gayrı kimse tarafından haksız olarak 
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kullanılan markaları taşıyan emtiayı satışa arz 
edenler, satanlar, dağıtanlar, memlekete sokanlar 
veya memleketten çıkaranlar ve bu fiillere işti
rak edenler 8 aydan iki seneye kadar hapis...» 

Şimdi, biraz evvel muhterem arkadaşlarımdan 
bir tanesi itiraz ettiler, buraya bendeniz de iti
raz ediyorum ve Yüce Heyetinizden rica ediyo
rum. Umumi prensipleri bozmamaya âzami gay
ret sarf etmeliyiz. Çünkü Ceza Kanunumuz, 
umumi bir kanundur, bu yaptığımız kanun ise 
hususi bir kanundur. Umumi kanunlarda ha
pis cezanın asgari haddi 7 günden başlar. Şim
di muhterem arkadaşlarım, Komisyon olarak bu
nu 8 aydan başlatıyorlar, iki seneye kadar di
yorlar. Yine Ceza Kanunumuzda bir prensip 
vardır. Arkadaşlarımızın koyduğu prensipten 
ayrılıyor. Orada, «7 günden şu kadar müddetle 
hapis veya 5 bin liradan 50 bin liraya kadar...» 
der. Şimdi burada bir «veya» kelimesi olursa, o 
zaman hâkim takdir hakkını kullanacaktır. Karşı
sına gelen maznunun bütün nasiyei halini, hare
ketlerini, geçmişteki durumunu, duruşmadaki va
ziyetini nazarı itibara alarak, ya hapis cezası ve
recek, ve yahut da para cezasını verecektir. 

Bâzı insanlar vardır ki, para cezası verdiğiniz 
zaman küplere binerler; bâzı insanlar vardır ki, 
hapis yatmak için can atarlar. Bu itibarla bu
rada, muhterem arkadaşlarımın nazarı dikkatini 
celbediyorum, hapis cezası ayrı olmalı, para ce
zası ayrı olmalıdır ve hâkimin takdir hakkına do-
kunulmamalıdır. Hâkim arzu ederse hapis cezası 
vermelidir, arzu ederse para cezası vermelidir; 
ama bir fiilde hem para cezası, hem de hapis ce
zası; bu adalet kaidelerine uygun değildir, arka
daşlar. Bunu takibeden bir fıkra daha vardır: 

«(b) bendinde yazılı cezalara çarptırılan kim
selerin varsa iş yerlerinin bir yıl müddetle ka
patılmasına...» yukarıdaki cezayı verdi hâkim 8 
ay hapis verdi, 5 bin lira da para cezası verdi. 
Ondan başka, eğer iş yeri varsa; «Bir yıl müd
detle kapatılmasına ve aynı müddet ticaret ve 
sanattan menlerine hükmolunur.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu çıkardığımız kanu
na göre, şu maddeye göre, bu da çok ağır. Bu
nun tatbikatını gördük. Allah kimsenin ocağı
na ateş düşülmesin. Ben bunları Millî Korunma 
Kanununda gördüm. Bir çıngı düştüğü zaman, 
bir ateş düştüğü zaman hem kendi malını, mülkünü 
müsadere ediyorsunuz, hem evini, barkını yıkı
yorsunuz, hem de para cezası veriyorsunuz, tutu-

— 603 — 



M. Meclisi B : 121 
yorsun uz bir de şu kadar müddetle ticaretten 
men cezası veriyorsunuz. Her halde, kabul bu
yuracağınız şu kanun ve şu madde memleketimi
zin çapında, diğer suçlarla kabili kıyas bir suç 
değildir. Büyük bir madde değildir. Bu kadar 
ağır bir kanun maddesi çıkarmamanızı Yüce 
Heyetinizden istirham ediyorum. Yüce Heyeti
niz her şeye kadirdir. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Özek buyurunuz. 
KADRÎ ÖZEK (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Halil özmen arkadaşımızın bu 
kürsüden ileri sürdüğü ceza hukukunda hapis ce
zasında asgari haddin 7 günden başlatıldığına 
mütedair bir prensibin mevcudiyetini bendeniz 
bilmiyorum. Burada müzakere edilmekte bulunan 
bu kanunda ve şu maddede, cezanın ağır tutul
masını uygun ve hakikaten Sayın Naci öktem 
arkadaşımızın misallerle anlattığı hâdiseler mu
vacehesinde, hattâ hapis cezasının teciline mâni 
olmak maksadına matuf, sekiz aydan başlatılma
sını dahi bendeniz az görüyorum. Çünkü tasav
vur buyurun, arkadaşlar; bir markanın taklidi 
suretiyle, bunu ihraz için, o markanın asıl sahi
binin, bu markayı tutturmak için vermiş olduğu 
emek, sarf ettiği maddi ve mânevi her türlü im
kânlar, bir anda, birisinin sahtekârlığiyle, onun 
eline geçiyor. Ve bu kadar ağır bir sahtekârtlığm 
cezasının asgari haddinin 8 aydan başlatılması
nı da arkadaşlarım fazla görüyor. Şayanı hayret! 

Muhterem rkadaşlarım, cezaların hafifliği 
hakikaten suçların rahatlıkla işlenmesine ve te
kerrürüne her zaman imkân vermektedir. Bu 
bir gerçek. Bunu savunan arkadaşlarımız hu
kukçu arkadaşlarımız. Bunu tatbikatta zannedi
yorum ki, en az benim kadar onlar da görmüş
lerdir. Şu halde, böyle bir cezanın asgari haddi-
nin daha da indirilmesi âmmenin menfaatiyle 
kabili izah olmasa gerek. Sonra terhipli bir ceza 
nevini arkadaşımız teklif etti. Yani arkadaşımız hâ
kimin takdirine bırakılsın dedi, ya hapis, veya 
para cezası. Hayır, arkadşalar, aynı zamanda 
hapis ve para cezasını müstelzim fiiller karşısın
da bu cezanın verildiği veya verilmesini âmir 
bulunan hükümler ceza kanunlarında pek çok
tur. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin ehemmiye
tine binaen ve tatbikatta benzeri birçok hâdise
lerin zuhur etmesi muvacehesinde, komisyonun 
asgari haddi sekiz ay olarak kabul etmiş olduğu 
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bu cezanın tadil edilmeksizin aynen kabulünde, 
âmmenin menfaati büyüktür. Bunun aynen ka
bulünü bendeniz de istirham ediyorum. Müspet 
oy kullanacağım. 

Hürmetlerimi e. 
'BAŞKAN —• 51 mel unadde üzerinde veril

miş bulııınan değişiklik önergeleri vaır, okutu
yorum. 

ıSöz mü istediniz efendim!. 
ıSAADET EVREN ('istanbul) — Eve,t. 
BAŞKAN —• IBuyui'unuız Sayın Evren. 
.SAADET EVKEN (İstanbul) — Muhterem 

a,rkadıaış'l,a rımı; gerek Naci Bey larıkadaışiımız, ge
rekse ıKjadri Özek a.nkaıdıaışumiız hassasiyet gö<s-< 
terımekte lıaıklıdırlaır. Bu suçlar (kesretle işlem-
iTi'eıkitedir. Ameaık, bir 'kınınıını «istemi içimde; 
gelindiğimiz kamum sistemi iıçinıde, bir suıçum 
hcım kıaısdi, hem de 'gayrlıkaısdi olarak işlemebİM 
ileceğini ıkabul ediyoruz. Kaindi olsun, ihmal ve 
teKeyyüple işlenmiş olsum, işlenmiş olunsıa, di
yoruz. Kaısıdi ve gayrikıasdi surette işlenmesi
ni kabul etmek, .gayrikıasdi surette işlendiği 
takdirde, suiçtu lehime bâzı takyitler tamımaik 
demektir, bu 'hasibel kamum, da 'böyledir. îhımal 
ile, teseyyüple, hala ile işlenmiş olunsa bir suç, 
oma bâzı lavamtaıjlaır tanımak,, onu 'hiç olmazsa 
m ahkûmiy etinde bir tecil Ihalkikıınıdam istifade 
ettirmek lâzımdır, adalete uygundur. Eğer bir 
adam r'cdaeti alhlâkiyıe saıhibi olarak, bumu tam 
şemaıetinc vâkıf olarak işlemişse komisyon »ai
len yaıpaeağımı yapmıştır; cezamın âzami Ihaıd-
'dini yükseltmiştir, iki ıseme yaıpımıştur. Haki
mlini hakkı takdiri vardır. Em yüksek haddi 
tâyini eder, tıaikıdir 'eder, verir. Ama hatıaenı iş
lemişse omu tecil hakkımdaın ımJhamum etmemek 
lâzımdır. Bimaiemaleyh, asgari ıhaddim 6 ay ola-
raik ıtesibitıinıde içtimai fayda vardır, ben de 
o fikre iltihaık ediyorum. 

BAŞKAN —• Komisyon laıclnai buyurum 'Sayım 
Teıkinel. 

ADALET KOMİSYONU (BAŞKANI ÎSMA-
İL HAKKI TEKİNEL (îstaınbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, iSayın Halil özımeım laıııkadaşiimı-
zım prensipli erden ballı seden sözlerine cevap ver-* 
,miyeceğim. Çünkü, 'Sayını Kadri özek laırkada»-
ışıımız (kendilerimi 'Cevaplandırdılar. Yalınız, bu
rada bu kıaımumlaırın ımüızaıkeresine ait bir no'k-
sanilıik var. Simidi, muhlere'm hanımefendi 'Saa
det Evrem buraya :geldiler ve çok haklı bir ten-
kidde buiumdulaır : Kjaınıunlaırıın me zaımaın, hain-
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g.i .'saatte gündeme (geleceği belli değil. Arka
daşlarımız Ibu (halkımdan hazırlıksız geliyorlar 
ve dağıtılmış olan tasarıları ellerinde bulundu-
ramıyorlar. Hanımefendi mlüsıterilh. olsunlar; 
çünkü [kendilerinin noktaıi nazarına uygum hu
sus 51 inci maddede vardır, okuyorum : 

(B) bendinde yazılı cezalara çarptırılanı 
ıkiınselerim, vaıma işyerlerinin bir yıl müddetle 
ıkapatılmasına ve aynı müddet ticaret ve sa
nattan menlerime hükmoluınuır. 

Bu maddede yazılı fiillerin dikkatsizlik ve
ya ihmal, yalhut tedbirsizlikle işlenmiş olduğu 
anlaşıldığı takdirde- Hail yalnız para cezaisi ile 
cezalandırılır. 

Tekerrür halinde yukarda yazılı cezaların 
iki ıkaıtı ıhükmolunur.» denmelktedir. 

Ayna fikirdeyiz, bu yanlışlığın da bundan 
^eşet <6ttiğini biliyorum. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — [Buyurunuz Sayın Haıliil özmen, 
•HALİL Ö2MEN (Kırşehir): — Muhterem ar

kadaşlarım, çok rica ederim, yankş bir şey 
anlaşılmasın. Prensipleri müdafaa ederken, ıbaış-
ika cihetlere katiyen sapmıyalım. öezıa Kanu
numuzun 2-9 ncu maddesi hâkime takdir hakkı 
verimiştir. Bu, bir (hâkim için kalkandır, ısizinı 
sırtımızdaki 'zırh gibi, iteşriî nııaısuıniyet ıgi'bi, 
hâkimin, de o, zırhıdır, onu hiç ıkiımıse delemıez ve 
yırtaımaız. Hâkim önüne gelen mazmunun bü-
tün dotrumuınu gözdean getirecektir. G egmişite-
ki 'hali nedir? Cezası foec.il 'edildiği 'zaman ımü-
nebhiıh olacak ora,? Ahlâki redaeti olacak madır? 
Bütün 'bunları nazara 'alır ve ona 'göre ©eza ve
rir. Ceza (Kanununda 'altı ay veya daha aşağı 
olaın ısuçlaır için cezayı tecil 'edebilir, 89' mra 
mıaddeyi tatbik eder; 94 meü maddedeki ilh-
foarı yapar. Şayet hu santiar altında Ibir dalha 
suç işlersen gelecek yıllarda humun iki ımislini 
çekersin, diye köyler. Böyle umuım.i bir mad
de varken, Ceza Kanunumuzda umumi 'bir pren
sip varken nasıl olur da biz, Marka Kıaınumu-
mun şu maddesinde hu prensipleri hep çiğnl-
yeceğiz; hâkimin ıtakdir 'hatkkını elinden ala
cağız? iSerkiz saydan iki işemeye (kadar ıhaıpis ee-
'zaısı vereceğiz, ondan başka., para cezaisi vere
ceğiz, dükkânını kapatacağız, 'bir yıl müddetle 
İşinden alıkoyacağız. Vallahi çok ağır arkadaş
lar.. Ben, Yüce Heyetinize, yılların tatbikıatçı-
ısı olarak düşüncelerimi arz 'ediyorum, çok ağır
dır. iSayın Kadri özek arıkadaşım da Ceza 
Kanunumun 21 mel ve onu takibeden ımaddele-
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rinde hapis cezaisinin asgari miktarının yedi 
•günden başılıyacağına biliyor. Bunu bildiği hal
de burada başka türlü konuşuyor. Bu itibıaoia 
özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurunuz (Sayın Naci ökitenı. 
'NAıGÎ ÖKTBM (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, ben bu Mmsüde muhterem huzurumuza 
böylesine sahtekâr insanların, 'hüviyetlerini 
dökmek istemiyorum. Sadece başımdan geçen 
bir hâdiseyi nakledeceğim ve huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Ben kaderin bir cilvesi olarak hapisaneye 
düştüm. Benim bir imalâthanem vardır, plâstik 
imalâthanesi. Kendi (bilgim dâhilinde yaptığını 
bir oyuncak işi, tâbir caizse maymun oyuncak. 
Hapisaneye düştükten sonra, benim meşgul ol
duğum zaman kimsenin takdir etmediği İm oyun
cağın - bir tanesini bir liraya satıyorlar - beş 
kişi taklidini çıkardı, ve 'benim bütün ömrüm, bo
yunca hazırlamış olduğum ve 'bana on binlere 
mal olan, birçok eziyetlere mal olan bu oyuncağı 
bir günde 5 kişi taklidet'ti, benim 'bütün kârıma 
ve verdiğim vergiyi elimden aldı. Çıkaranlar 
kimler muhterem arkadaşlarım söyliyeyim size, 
Türkiye'de tek kuruş Hükümete vergi verme
miş, tufeyli geçinmiş, sahtekârlıkla, dolandırıcı
lıkla, onun malını almış, sahtesini çıkarmış, baş
kasına satmış, başkasının faturasını kesmiş, bin 
bir türlü dalavere. Ve böyle insan hakimin kar
şısına gelecek. 

Muhterem arkadaşlar, »eğer böylesine insan
ları, bu kadar mesuliyetsiz insanları, (eğer ka
nunda, bakimin önüne gelen bir kanun, hâkim 
onunla elbette ki bir ceza. tertibedeeek, hâkimin 
takdirine bağlı yine) artık bu memleket toprak
larında bu kadar serbest bırakmak da bilmiyo
rum, ne dereceye kadar doğrudur? 

Muhterem arkadaşlar, 8 ay hakikaten azdır 
aslında; ama, takdir sizindir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
H. ALİ DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, marka sahtekârlığının acı sonuçları
nı hepimiz biliyoruz. Onun içindir ki, cezanın 
âzami haddi üzerinde en ufak bir fikir beyan et
medik. Bunun bir seneden iki seneye çıkarılmış 
olmasını tenkid etmedik. Sadece arz ötmek istedi
ğimiz bir nokta var. Komisyon der ki, tecil hu
dutlarını aşmış olmak için 8 aydan cezaya baş
lattık. Biz (diyoruz ki, hâdiseler o kadar çok te-
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nevvü eder ki, bunlar içerisinde ceza verildikten 
sonra tecil etmek en güzel hal olabilir. İki sene , 
âzami had cezayı vermek en güzel, vakıaya en 
uygun bir hal olabilir. Hâkimi böyle bir imkân
dan mahrum etmiyelim. Bir hâdise olur, suçlu
nun durumuna göre, suçun şekline göre, vaha
met derecesine göre, hâkim hem cezayı verip, hem ' 
de tecil etmek suretiyle o suçluyu bir daha suçu 
işlemez hale getirebilir. Ama siızin iki aylık ve
receğiniz bir munzam müddet bu imkânı ortadan 
kaldırır. Aslında hapis yatması lâzımgeliyorsa, 
altı ay ile sekiz ayın hiçbir farkı yoktur. 

Bu tecil hakkından mahrum ettiğiniz takdir
de belki de o suçluyu mutaakıp devrelerde daha 
fazla başka suçlar işleme yoluna teşvik etmiş 
olabilirsiniz. Eğer deseydiniz ki; biz bu suçun 
cezasını bir seneden aşağı görmüyoruz veya 
üç seneden aşağı görmüyoruz. O zaman bizim 
tecil hudutlarına yakınlık uzaklık mevzuunda 
Ibir lâf söylemek hakkımız kalmazdı. Ama sekiz 
ay diyorsunuz; yani hâkimin sadece tecil ha
kim şimdiden peşinen önlemek istiyoruz. Biz 
de diyoruz ki, tecil hakkını bugünden önlemek
te pek çok zararlar vardır. Hâdiseler yaşa
dıkça, görüldükçe başa geldikçe ancak takdir edi
lebilir. Bugünden tesbit edip misal ileri sürme 
imkânı yoktur. Ama hâkimin elinden böyle 
bir imkânı almaya, bugünden imkân yoktur. Za
ten altı ay ile sekiz ay hapis yatmanın aslın
da farkı yoktur. Altı ay ile sekiz ay farkı ol
madığına göre, hududu umumi ceza hukuku 
kaidelerine uygun bir rakam olan altı ayda 
bırakmak bâzı ahvalde tecil hakkını kullanma
sını temin etmesi bakımından faydalıdır. Ko- ; 
misyonun son çıkarılan aflar dolayısiyle bu 
kabil suçların cezasız kalmasandan dolayı arttı
ğı yolundaki endişesini, biz bunu iki seneye 
de çıkarırsak yine de önliyemeyiz. Zira, bun
dan sonra eğer mutaakıp af kanunları çıkması 
•mukadder ise cezayı 8 ay yazmakla onu önle
me imkânını bulamayız. Bu ayrı bir mevzu, 
o ayrı bir mevzudur, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, her nedense çok gayriahlâki olarak iş
lenmesi bahis mevzuu olan Ibir suç karşısında 
âmmenin menfaati mülâhazasiyle verilecek 
olan cezanın asgari haddinin sekiz aydan daha 
aşağı indirilmesi hususunu arkadaşlarım ısrar
la savunuyorlar. i 
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Muhterem arkadaşlar, her ceza ancak bir 

suç karşılığı verilebilir. Ve suç herhalde, cemiyet 
içinde gayriahlâki olarak mütalâa edilen bir 
fiildir. Şu halde, suç işlemiyecek bir kimse için 
kanunlarda tâyin ve tesbit edilen cezaların as
gari ve âzami haddi hiçbir zaman bir mâna ifa
de etmez. Eğer müzakere edilmekte olan bu, ka
nun ve şu 51 nci maddede derpiş edilen ceza
nın bahis konusu ettiği fiil taksirli bir suç ol
saydı, sizi temin ederim ben altı ayı dahi faz
la görürdüm. Ben vâzıı kanunun hâkime tak
dir hakkını ve bu takdir haklarından cezanın 
tescili Ihaıkkmı, iancak taksirli suçlara inhisar 
ettirmesinde do, şahsi bir kanaat sahibiyim. Bi
naenaleyh, kasti olarak işlenen ve fahiş bir za
rarı müeddi bir fiil karşısında hâkime takdir 
hakkını tanımamak gibi, çok dikkatli 'bir hare
ket 'bence düşünülemez. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Halil özmen 
arkadaşım, Türk Ceza Kanununun 21 nci mad
desinde bahsetti. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 15. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Veya 15 nci 

maddesi. 15 nci madde diyor arkadaşım. Bura
da 21 nci madde dedi de.. Elimde bir Ceza Ka
nunu yok, maddeleri ezlbere bilmiyorum tabii... 
Yalnız muhterem arkadaşlarım, bir prensip de
ğildir, bir cezanın asgari haddi eğer orada 7 
günden başlatılmış ise veya Ceza Kanununda 
böyle bir hüküm varsa bu, bağlayıcı bir hüküm 
değildir. Vâzıı kanun cezanın asgari veya âzami 
haddini tâyin etmekte tamamen serbesttir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon üyeleri 
arkadaşlarım da aynı kanaattedirler. Onları da 
dinledik. Filhakika, cezanın tecili, suçu işliyen 
maznunun Ibir defa daha suç işlemesine asla mâ
ni olacak bir tedbir değildir. Tekrar edeyim, 
'ben kasdi suçlarda, bir cezanın tecili müessese
sine taraftar değilim. Ama taksirli suçlarda bu 
miktarın yüksek tutulması da icabeder. 

Binaenaleyh, bir nevi af müessesesinin de
ğişik şekli olan altı aya kadar olan cezanın 
tecili, aynı mahiyette, muayyen bir müddet zar
fında bir suç işlenmediği takdirde, tecil edi
len cezanın affı mânasında telâkki edilecektir. 
Maalesef memleketimizde âdi suçlar, ama ka
sıtlı suçlar ve cemiyet aleyhine işlenen suçla
rın affı keyfiyeti ve bu meselenin şu veya bu 
mülâhazalarla dejenere edilmiş olması netice-
sindedir İri; affa uğrıyan suçların aftan sonra, 
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daha çok işlendiği gerçeği istatistiklerle tes- ı 
bit edilmiştir. Şu halde istirham ediyorum, muh
terem arkadaşlar; affın bir nevi suiistimal edi
len bir hak olarak istimalinden cemiyet fayda 
'görmüyor, işte bu kanunda da 'böyle. Vâzıı 
kanun hâkime mutlaka takdir hakkı tanımak 
mükellefiyetinde değildir. Kaldırıyor bu hak
kı. Diyor ki; sen böyle suç işliyen bir kimseyi 
mutlaka tecziye edeceksin ve onu arz ettiğim 
gibi, (bir nevi affa müncer olan, altı aylık ce
zanın tecili hakkını da bertaraf ediyor. Ne var 
arkadaşlar, bu şekilde asgari cezanın tâyininde 
'bir gayrifcabiîlik yok. Cemiyetin ızrarını mut
laka menetmek istiyor, kanun vazıı.. Bunu iste-
miyen zannediyorum ki, hiçbir kimse olsun. 
Çünkü, cemiyete karşı işlenecek bir suçu şiddet
le tecziye edelim diyor. Belki bu suçun mağduru 
bizlerden birimiz de olabiliriz. Ama, o infiali 
mağdur olduğumuz zaman değil, olmadan ev
vel duyduğumuz zaman zannediyorum ki, hu
kuka daha çok hürmet etmiş oluruz, 

Hürmetlerimle arkadaşlarım, 

BAŞKAN — Sayın Halim Araş, şahsınız 
adına mı, konuşacaksınız? 

ABDÜLHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Şah
sım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDÜLHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, üzerinde konuşulan mevzu I 
Yüksek Meclisçe hayli müzakere mevzu ya
pıldı. Bu bakımdan bendeniz, söz almamak ni
yetinde idim. Fakat bir hususa teması zaruri 
buldum. 

Muhterem arkadaşlarını, altı aylık hadden 
başlanması noktainazarından hareket edildiği 
takdirde, Ceza Kanunundaki birçok suçlar için
de, bu noktainazar müdafaa edilirse ve 
Ceza Kanunundaki hırsızlık, dolandırı
cılık, «sahtekârlık ve muayyen bir müddeti 
aşan yaralamalar nazarı itibara alınırsa ve bu 
ıhâdiselere aynr noktainazarlar ve prensipler 
tatbik edilirse, neticenin n-d kadar vahamet arz 
edeceği dikkat nazarlarınıza arz edilirse, bu 
müdafaa tarzının burada da mümkün olmıyacağı, 
netice -olanak, tebellür eder. Bu husus Yüksetk 
Mecliste müzakere edildiği gibi hakikaten komis
yonda da üzerinde duruldu ve bu noktainazarı mü- I 
dafaa eden arkadaşlar da oldu. Fakat bendeniz 
bir komisyon üyesi olarak, komisyonda, bu | 
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suçun bir sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık 
mertebesinde bir suç olduğu noktainazarını mü
dafaa ettim ve huzurunuzda da bu noktaina
zarda olduğumu ifade için söz aldım. Eğer 
ki, biz hırsızlık suçunda hâkimin tecil hakkınıi 
kullanabilmesi için muayyen hırsızlık suçların 
da altı aydan bağlıyalım diye bir noktainazar 
takibedecek olursak, ve vâzıı kanunun bu gibi 
suçlarda muayyen miktardan itibaren suçları 
başlatması prensibini nazarı itibara alırsak ve 
bunu aynen bu mevzuuda da tatbik edecek 
olursak, isabetli hareket etmiş oluruz. Ve ka
nun vâzıı olarak bu noktainazarımızı ağır suç
lar hakkında görüşlerde ifade edilen prensip
lerden hareket edilerek bir neticeye vardırır-
sak daha isabetli olur. 8 aydan başlaması da 
isabetlidir. Ve bu suçlar hafif suçlar değildir. 
Ceza Kanununda emsali bulunan suçlardan hıîç-
bir zaman aşağı telâkki edilecek daha ehven 
telâkki edilecek suçlardan değildir. Bu iti
barla bendeniz, şahsım 'adına, 8 aydan başlatıl
ması yolundaki komisyon raporundaki mad ; 

denin aynen kabulünü istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Konuşmaların yeterli görüldü
ğüne dair bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, konuşmalar aynı şey

lerin tekrar ifadesi mahiyetini almak temayü
lünü gösterdiğinden görüşmelerin yeterliğinin 
oylanmasını arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
İbrahim îmirzalıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınızı 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

51 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini aykırılık sıralarına göre 
okutuyorum. j I [ ' 

Sayın Başkanlığa 
51 nci maddenin (b) bendinin ilk fıkrasın

daki «8 aydan 2 seneye kadar hapis» ibaresin-
deki 8 ayın 6 ay olarak değiştirilmesini sözlü 
olarak arz ettiğim gerekçeye müsteniden arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığınla 

6 'aydan iki seneye kadar hapis kelimeleri
nin (B) bendine ilâvesini arz ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Sayın Özmen; Saym Dizman'
ın önergesine iştirak ediyorsunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
51 nci maddenin, (b) bendinin ikinci satı

rında, «Emtiayı» kelimesinden sonra (bilerek) 
kelimesinin ilâvesini ve bu ilâve ile maddenin 
oya sunulmasını iarz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekiiıel 

Başkanlığa 
51 nci maddenin (b) bendinin satanlar, da

ğıtanlar, satışa arz edenler kelimelerinin ba
şına «bilerek» kelimesinin ilâvesini arz ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan dört öner
geden ikişer tanesi aynı mahiyetedir. Bu ba
kımdan Sayın Dizman'ın, evvelemirde önerge
sini okutacağım ve oyunuza sunacağım. 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenl-ör... Kabul etmiy enler... önerge 
reddedilmiştir. Diğer önergeler, Sayın Bolak 
ve Saym Tekanel tarafından verilmiş bulunan 
önergeler de aynı mahiyettedir. Onun için ko
misyon başkanı tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 
Tekine!'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul 'etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

51 nci maddeyi kabul edilen bu değişik 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 51 nci madde yapılan değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

Saym 'arkadaşlarım, bu arada 48 nci madde 
üzerinde komisyon tarafından yapılması dü
şünülen değişiklik yapılmış ve madde Başkan

lığa gönderilmiştir. 48 nci maddeyi değişik şek-
liylo okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 48 nci 

maddesinin değiştirilmesini aşağıdaki şekilde 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
istanbul 

ismail Hakkı Tekine! 

48 nci maddenin (birlikte tecavüz fiilin
den elde ettiği kâr zarardan fazla olduğu tak
dirde aradaki farkı dahi zarar görene tamamen 
vermekle) kelimelerinin çıkartılmasını ve mad
denin o şekilde oylanmasını talebederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
istanbul 

ismail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — M'iiasade ed'eraeniz feonnisyo-
nun getirmiş. ıbulunduğu (maddeyi, bu çıkaritıl-
«ııuış ş'eikline göre Yüce Heyetinize okutayıtm. 
48 nci m'addenin komisyon tarafın dam getirilen 
ıneltnini olkütuıyloruıtn. 

MADDE 48. — Kasten, ihmal, teseyyüp ve
ya tedbirsizlikle 47 nci maddede yazılı fiilileri 
iişleıtnek sureltiyle mıarka sahibine zarar vereni 
kimse o zararı tazmin ile mükelleftir. 

BAŞKAN — Bu şekliyle düızenlenmiiş im atide 
üzerinde söz istiyenler... Söz istiyen y'dk. 48 nci 
'maddeyi koimisy'onun getirdiği bu şekli ile 
loyurutza s-unuiy'oruım. Kalbul edenler... Kalbul 
etini iyen ler... Kalbul edil m işitir. 

B) Fiile iştirak 
MADDE 5'2, — Bu kanunun 511 nci madde

sinde yer- alan suçlar hikmetlerini ifa eititi'k-
lıeri sırada, bir müessesenin hiıznnetlileri teıra-
l'mdaıı işlenmiş iste; suçun işlendiğini 'bilen ve
ya bilimesi lâzımgel eni erden müesseseyi friUen 
idare edenlerden salhiibi veya 'müdürü yahut 
'temsilcisi ile h<anigi ıvaim /ve sıfatla olursa olsun 
'müesseseyi fiilen idare edenler fail gilbi ceza
landırılırlar. 

•BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde sö'z is-
tilyenler... Yok. Mıadideyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Deği
şiklik var, efendim. 

BAŞKAN — A federemiz, 52 nci madde üze
rinde bir değişiklik teklifi var onu okultaea-
ğvm. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşfüllmek'te «olan kanun teklifinin 52 nci 

maddesinin üçüncü satırındaki (edenlerden) 
(keliımeısinden $onra ('müessese) kelrmiesinin ilâ
vesi suretdyle değişiklik yapılmasını ve ııııadde-
nin ıbu şekilde oya sunul/masını arz ve teklif 
ederim. 

Ada'lelt Komisyonu 
Başkanı 
îsîtanlbul 

Îsımil Hakkı Teikinel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuiza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etlmıiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul e di İm işitir. 

Maddeyi yapılan bu değişiklikle oyumuza 
sunuyorum, Kalbul edenler... Eltlmiyeııl'eır... Mad
de bu değişiklikle birlikte kalbul edilmiştir. 

53 nıcıü maddeyi OluıtuyOruım. 

O) .Müsadere 
MADDE 53. — 51 nci maddenin (Ib) bendi 

Ihıükülmlerine göre haksız iolarak kullanıldığı 
teslbi't olunan m arkayı taşıyan emtia, etike't, 
zarf, mulhlaıfaza, ticari evrak gibi vasıtalarla 
bu markaların imal ye vaz'mda kullanılan ıııü-
lh!ür, ısoğuik damga, kliş'e gilbi aleit 've edevatın 
ımüsaderesin'e karar verilir. 

Benaet halinde de ayın hükümler tafllbik 
olunur. 

BAŞKAN — 53 neü ımadde üzerinde söz is-
t'iyenler?... Buyurunuz Sayın özdeımir. 

NUREDDİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Komisyondan bir husu
su öğrenmek için söz almış bulunuyorum. Mad
denin son fıkrasında «Beraet halinde de aynı hü
kümler 'tatbik olunur» denilmektedir. Beraet, 
ceza hukuku üzerinde burada vukufla konuşan 
arkadaşların çok iyi bildikleri gibi, bir fiille, ce
zayı tazammun eden bir fiille alâkası olmamak 
mânasında anlaşılır. 

Simidi, beraet etmiştir, suçla ilgisi yoktur. Suç 
sabit olmamıştır, ama, yine müsadere hükümleri 
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işliyecektir. Ben bu hususu pek anlıyamadım. 
Komisyon açıklıyacak olursa memnun olacağım. 

BAŞKAN — Komisyon 53 neü madde hakkın
da Saym özdemir'in vâki beyanlarına karşı bir 
cevapta bulunmak ister mi? 

Komisyon adına mı, Sayın Araş? Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜL-

HALÎ'M ARAŞ (Kayseri) — Sayın özdemir ar
kadaşımızın bahsettikleri son fıkra, âmme inti
zamı bakımından •ehemmiyetle görülmek suretiy
le madde metnine ithal edilmiştir. Her hangi bir 
şahıs kasten hareket etmiyebilir. Ve yine 51 nci 
maddenin (B) bendinde gösterildiği gibi, dik
katsizliği, ihmali veya tedbirsizliği de bulunmı-
yabi'lir. Bu takdirde, kastının bulunmaması, ih
malinin, tedbirsizliğinin ve dikkatsizliğinin bu
lunmaması sebebiyle de beraet edilebilir. Fakat 
ortada taklidedilmiş bir marka vardır. Taklide-
dilmiş bir marka bulunması sebebiyle asıl mar
ka sahibinin himayesi olduğu kadar, asıl mar
kanın mevcudiyeti sebebiyle vatandaşların tak-
lidedilen marka dolayısiyle zarardide edilmeme
leri ve bu taklidedilen emtianın toplanması su
retiyle, 'hem marka sahibini himaye, hem de âmme 
intizamı bakımından vatandaşları himaye kastı
na mâtûf olarak konmuştur. Arz ettiğim sebepler 
tahtında bir kimse, kastının, ihmalinin, tedbir
sizliğinin ve dikkatsizliğinin bulunmaması sebe
biyle beraet edebilir. Fakat ortada bir taklidedil
miş bir marka vardır. Bu markanın asıl himayeye 
mazlıar olan marka muvacehesinde, himaye edi
lecek bir ciheti görülmemektedir. Bu bakımdan 
maddeye son fıkra ithal edilmiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdemir. 
NUREDDÎN ÖZDEMİR (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, mesele çok mühim de
ğil. Ama bu kanunun başından beri takibedebil-
diğim maddelerinin yazılışı, hem de bu madde
lerde ortaya konulan unsurlar bakımından, ba
na öyle geliyor ki, ceza hukukumuzun umumi 
prensipleri zorlanmaktadır. Arkadaşlarımızın 
başlarından gecen münferit hâdiselerden veya ti
caret 'hayatımızda .veya hayatımızın diğer safiha
larında ahlâkî noksanlığından meydana gelen, 
hattâ kasitle, ihmalle meydana gelen hâdiselerin 
-tesiri altında, umumi ceza hukukumuzun, umu
mi nizamın manzumesi içerisinde yer bulmaması 
lâzınıgelen birtakım hükümlere burada yer ve-
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rilmektedir. Onun içindir ki, bu hususa dikkati
nizi çekmek için 51 nci maddenin (b) bendini 
okuyacağım : 

«Başkası adına tescil edilmiş bir markanın 
aynını veya benzerlerini kullananlar veya hak 
sahibinden gayrı kimseler tarafından haksiz ola
rak kullanılan markaları taşıyan emtiayı satışa 
arz edenler, satanlar, dağıtanlar, memlekete so
kanlar veya memleketten çıkaranlar ve bu fiil
lere iştirak edenler 8 aydan 2 seneye kadar ha
pis ve 5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar.» 

Gerçi madde Adalet Komisyonunun değiştiri-
şinde Sanayi Komisyonunkinden daha hafiftir; 
ama, 51 nci maddenin (b) bendi yine bir suçu 
tesbit etmektedir, (b) bendi bir suçu tesbit et
mektedir. Ve bu suçun unsurlarını da koymuş
tur, cezasını da koymuştur. Bu suç işlendiği tak
dirde şu, şu unsurlar varsa, şu fiil varsa, şu ce
zalar varilir demiştir. En hafifini de koymuştur. 
ihmal dahi olsa para cezası vermektedir. Beraet 
demek, bir kimsenin yapmış olduğu hareketlerin 
manen olsun, maddeten olsun bir başka kimseyi 
ve maşeri vicdanı rahatsız etmemiş bulunması, 
zarara sokmamış bulunması demektir. Hem be
raet edecektir. Çünkü (b) bendi cezaları en hafi
finden, en şiddetlisine varıncaya kadar tanzim 
etmiş, unsurlarını da koymuştur, (b) bendine 
göre beraet etmek diye bir şey yoktur. Hem ih
mal olacak, hem beraet edecek; böyle bir şeyi (b) 
bendi zikretmiyor, kanun maddeleri önümüzde; 
beraet etmiş olması demek, bu kanunda, şu mad
dede zikredilen unsurları ihtiva eden bir fiili iş
lememiş olmasıdır. Böyle bir halde müsadereyi 
anlamıyorum ben. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tekinel, Ko
misyon adına. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın özdemir'in beyanı ilk 
bakışta filhakika haklı gibi gözüküyor. Haddiza
tında konuyu, madde metnini dikkatlice oku
mak suretiyle tetkik etmek lâzımdır. Şimdi dik
kat buyurulursa; «'51 nci maddenin (b) bendi 
hükümlerine göre haksız olarak kullanıldığı tes
bit olunan markayı...» Evvelâ unsur; haksız ola
rak kullanıldığı tesbit edilen markadır. Ama kas
tı yokmuş, bundan dolayı beraet etmiş veyahut 
da bir başkası tarafından yapılmış, adamcağızın 
evine konmuş, yakalanmış. Bu bizatihi baksızlı-
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ğın tesbitinden sonra yapılacak muameleyi gös
teren bir keyfiyettir ki, beraet etse de, mahkûm 
da olsa bunun müsaderesinde elbette ki zaruret 
vardır. Bunu başka bir misal ile vaz'etmek iste
rim. Meselâ ekseri ahvalde oluyor. Bir zatın ce
bine 'eroin konuyor, esrar konuyor ve ihbar edi
liyor, yakalanıyor. O zat hâkimin huzuruna git
tiği zaman kasıtlı bir şekilde, böyle bir maddenin 
cebine konduğu anlaşıldığı takdirde, bu zat be
raet ediyor, ama bizatihi maddenin bulunması 
suç olduğu için mutlak isurette umumi hükümlere 
göre, müsadere kararı veriliyor. Yine taşınması 
memnu olan silâhların durumu. Bunlar da aynı 
muameleye tabi tutulmaktadır. Şu halde esas un
sur, 51 nci maddenin başlığındaki, haksız olarak 
kullanıldığı tesbit olunan marka unsuru olduğu
na göre, bir endişeye düşmemek lâzımdır. Kaldı 
ki, bu kanunun aslını hazırlıyan Ord. Prof. 
Hirs'h de, aynı mütalâayı benimsemiş ve 1953 se
nesinde Hükümet tasarısı olarak takdim edilen 
bu tasarıda bu hükme yer verilmiştir. Endişeye 
mahal olmamak lâzımgolir. Aksi halde müsadere 
etmezsek, aynı basılmış markaları, aynı basılmış 
mühürleri tekrar istimal etmek için bu zatı teş
vik etmiş oluruz. Bu sebeple maddeye konmuş
tur, hürmetlerini] e. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde başka 
beyanda bulunmak istiyen? Yok. 53 neti maddeyi 
oyunuza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son hükümler 

I - Kaldırılan hükümler 
MADDE 54. — 28 Nisan 1304 tarihli Alâme

ti Farika Nizamnamesi ile ek ve tadilleri kaldı
rılmıştı r. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz i:s-
tiyenlerl. Yok. 54 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

I I - intikal hükmü 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte muamelesi tamamlanmış olan mü
racaatlar hakkında müracaat tarihindeki mevzuat 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Geçici maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici madde ay
nen kabul edilmiştir. 
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I I I - Yürürlük 

MADDE 55. — Bu kanun, yayımı tariflinden 
üç ay ısonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 55 nei madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul e'tmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

IV - Kanunun yürütüîlimesi 
MADDE 56. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz is-

tiyenler? Yok. 56 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun kılı ve aleyhinde oyunu izhar sa
dedinde söz istiyen? Buyurun Sayın öktem. Le
hinde mi efendim? Lehinde buyurunuz. 

NACÎ ÖKTEM (îstanlbul) — Muhterem ar
kadaşlar, hassasiyetle üzerinde durduğunuz Mar
kalar Kanunu Türkiye'de hakikaten yeni, alışıl
mamış kanunlardan bir tanesidir. Bu kanunla 
Türkiye sanayii yeni bir gelişme kaydedecektir. 
Böylece Türkiye Maliyesine milyonlar gireceğine 
şu anda inanmış bulunmaktayım. Bu kanuna 
emeği geçmiş bütün arkadaşlarıma, Muhterem 
Meclise teşekkür eder, memleket için hayırlı ol
masını temenni ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... 
Kanunun tümü Millet Meclisince kabul edilmiş
tir. Memleket için başarılı ve uğurlu olsun. 

3. — Erzurum Milletvekili Taksin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen (birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun teklif
leri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sa
yısı : 259) (1) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü maddesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. Hükümet adına 
Sayın Adalet Bakanı burada mı? 

(1) 259 S. Sayılı bmmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (O. 

Senatosu Konya Üyesi) —• Buradayım efendim. 
BAŞKAN — İlgili komisyon, Plân Komisyo

nu burada mı? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Plân Komisyonundan bendeniz varım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Söz istiyenler?.. 
Sayın Uyar, teklifinizi daha sonra, tümü üze

rindeki görüşmelerden sonra okutacağım. Buyu
runuz, Sayın înan. 

ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlar, müzakere konumuz tescil edilmemiş bir
leşmeler ile bu birleşmelerden doğan çocukların 
tescili meselesidir. Medeni Kanun 38 yaşını id
rak etmiştir. Medeni Kanunun yürürlüğe girdi
ğinden 38 yıl sonra dahi biz hâlâ tescil edilme
miş birleşmeler, yani medeni nikâha dayanmıyan 
evlenmeler ve bunların mahsulü olan çocukların 
tescili meselesi için kanun çıkarmak durumunda
yız. Bu bendeniz için ve benim neslimden olan
lar için, ıstırap verici bir konudur. Hakikaten 
şu kürsüde, böyle bir kanunun müzakere konusu 
olması bendenize elem ve ıstırap vermektedir. 
Demek ki bir Medeni Kanunu yürürlüğe boyalı 
38 yıl olmuş, hâlâ birden fazla evlenme meselesini 
halledememişiz. 

38 yıl geçmiş Medeni Kanun yürürlüğe gi
reli; biz hâlâ medeni nikâhı memleket ölçüsün
de yerleştiirememişiz. Şimdi sanıyorum ki, bu 
kanun, bu konuda ç.ıfcan 8 nci olacak; yedi (ta
ne çalkanış şimdiye kadar. Bu da 8 nci olacak. 
Görülüyor ki, derdin devası.... 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — 6 tane çıkmış 
şimdiye kadar. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — 6 tane çıkmış, 
orada Iben yedi tane Ikanun numarası saydım. 
Neyse, altıncı ikanunmuş (affedersiniz. 6 defa
dır bu mesele üzerine eğiliyoruz ve eımrivakile-
ri tescil etmeye çalışıyoruz. Buradan çıkması 
lâzvmgelen bir dert vardır. Demek ki, bu nevi 
kanunlar, bu derdin devası değildir. Derdim 
devasını, başka istikametlerde aramak lâzım
dır. Demek ki, Türk 'kadınam, bir erkeğin 2 nci, 
3 meü, 4 ncü (barısı olmayı reddedecek hile ge
tirememişiz. Demek ki, Türk 'kadınını medeni 
ııiikâh istiyen, onu şart koşan hale getirememi
şiz. Görülüyor ki, bu bir kültür davasıdır. Türk 
kadınımı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Türk 
kadınını bir erkeği 2 aıci, 3 ncü, 4 ncü karısı 
olmayı nefretle reddedecek hale getirmenin »a-
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releri üzerinde durmamız lâzımgelmektedir. Yal
nız mesele sadece taaddüdü zevcat 'meselesi 
değilldir. Evet sadece o değil. 'Bir de şu var: 
Aralarında nikâh caiz olan kişiler arasında, 
evlenme akdinin ımedeni nikâh seklinde yapılıp 
yapılmaması meselesi var. Yani, hâdise birden 
fazla ikinci, üçüncü, dördüncü evlenmeler de
ğildir de, bir erkeğin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü karsı olmak değildir de, tek evi elime
dir. Fakat merasim Medeni Kamunun emret
tiği medeni nikâha göre yapılmamaktadır. Bu 
da tescil edilmemiş birleşmelerin bir diğer kate
gorisini teşkil etmektedir. Bu da yapılmıyor, 
demek ki, lüzum görülmüyor yapılmıyor. Bil
hassa bu hâdise köylerimizde vâki olmaktadır. 
Neden yapılmıyor, diye araştırdığımız zaman, 
göreceğiz ki, Ibunun aslı, Iha atalığın aslı, nüfus 
sicillerinde toplanmaktadır. Çünkü, nüfus si
cil teşkilâtımız köye kadar uzanmamıştır; uzan-
imasına da pek imkân yoktur. Köyde doğar, 
büyür hattâ ölür; nüfus sicilinde İkaydı yok
tur. Ne doğduğundan, ne ide öldüğünden Dev
let kütüklerinin, haberi yoktur. Bunlar vakıa
dır. 

1940 yılından beri, bu Meclisin koımisy o ula
rına gelmiş gitmiş, seçimler yenilendiği için 
kadük olmuş bir tasarı vardır ve halen gündem
dedir. Bu da nüfus yazımı hakkında ve nüfus 
teşkilâtımıza yeni bir hüviyet vermeyi amaç. gü
den bir tasarıdır. Bu tasarıya göre Türkiye'de 
nüfus yazımı yapılacaktır. Tescil maksadiyle; 
bütün nüfusa tescil maksadiyle 'bir yazım ya
pılacaktır. Gündeme kadar gelmiştir, bu kanun. 
Ayrıca, gezici nüfus memurlara teşkilâtı öngö
rülmüştür, memleket gerçeklerinden ilham alı
narak. Bir nüfus .memuru 15 günde bir köye 
gidecektir. Köydeki nüfus vukuatını tescil ede
cektir. Ve kendine bu tasarı ile, evlendirme me
muru yetkisi de verilmiştir. Evlenmeleri 'de 
yapacaktır. Yani ımedeni nikâh dâvasını kolay-
laşıtınmak, köylünün ayağına kadar götürmek 
üzere tedbirler düşünülmüştür. Bence 'müstacel 
olan budur. Yoksa böyle zaman, zaman bu ne
vi kanunlar çıkarılıp emrivakiler kabul etmekle 
bu dâvanın içinden çıkmak mümkün değildir. 

Şimdi, aralarında nikâh rabıtası kurulması
na engel olmıyan, tescil edilmemiş birleşmeler 
için meselenin çözüm yolu budur. Ama taad
düdü zevecat dediğimiz olayın kökünü 'kurut
manın yolu nedir? Bu nokta üzerinde de Ada

let Bakanlığıımız, bu memleketin sosyologlarını 
filân bir araya getirerek tedbir düşünmelidir. 
Bunlar, kanunlar tedbir değildir. 

Şimdi bendenizin düşünceme göre, 88 yıldır 
medeni nikâh yerine imam nikâhı ile evlenmeler 
vukubulmaktadır. Memleket ölçüsünde, köyle
rimizde bilhassa bu görülmektedir. Köy dedi
ğimiz topluluk ufak bir topluluktur. Oradaki 
evlenme vakıalarından herkes haberdardır. 
Muhtar haberdardır, imanı da haberdardır, ko
nu komşu heı-ıkes haberdardır. Böyle olduğu 
halde Cumhuriyet kanunlarını hiçe sayanlar 
vardır, demektir. Cumhuriyet kanunlarını hi
çe sayıp, medeni nikâhı hiç kaale almayıp di
nî nikâhla yetinenler ve bunu yapanlar var de
mektir. Bu nokta üzerine parmak (basmak lâ
zımdır. Bizim Medeni Kanunumuz medeni ni
kâh yapıldıktan sonra 'dinî nikâhın yapılacağı
nı öngörmüştür. Ceza Kanunumuz da ımedeni 
nikâh kıyılmadan önce dinî nikâhın kıyılması
nı yasaklamıştır suç sayılmıştır. Yapanları 
hapis cezasiyle tehdidetmektedlr. Fakat buna 
rağmen Cumhuriyetin Ceza Kanununu, Cumhu
riyetin Medeni Kanununu 38 yıldan beri hiçe 
sayanlar vardır. Adalet Bakanlığıımız bu nok
ta üzerinde durmalıdır. Bunun halli mümkün
dür. Bunun halli mümkündür, çünkü bu nevi 
suçları işliydiler bellidir. Ama bendeniz vakit 
bulup inceliyenıedim. Bu nevi suçtan dolayı 
mahkûm, olan kimse de sanırım ki, yoktur. Üs
tünde durulacak nokta budur. 

Dileğim budur ki, bu kanun artık. Türkiye 
Büyük Millet M'eelisinden, bu konuda çıkacak 
son kanun olmalıdır. Çünkü hakikaten toplu
luğumuz için yüz kızartıcı bir olaya meşruiyet 
veren kanunlardır. Bu nevi kanunlar çıkmama
lıdır. Dilerim ki, bu son kanun olsun. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, Kanunun 
tümü üzerinde buyurunuz. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, tescil edümiycn birleşmeler ile, bu 
birleşmelerden doğan çocukların tescili hakkında
ki bu kanun münasebeti ile, biraz evvel konuşan 
Sayın Şefik İnan arkadaşımıza hak vermemek 
mümkün değildir. Bu kanunu teklif eden bir hu
kukçu olarak, nisbeten Medeni Kanuna biraz ay
kırı gibi görülen bu teklifi yaparken, çok düşün
düm. Ama, hepiniz bilirsiniz ki, kanunlar sos-
val zaruretlerin ifadesidir. Sosval bünyemiz ve 
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realite nedir, bu konuda? Hakikaten 1926 dan be
ri yani Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana Medeni Kanun medeni nikâhı 
emrettiği ve imam nikâhını yasakladığı halde 
Medeni Kanundan evvelki içtimai bünyemizin 
icabı olan birçok kadınla evlenebilme âdetinden 
bir türlü vazgeçilememiştir. Bu hem bir alışkan
lık, hem de bâzı yerlerde ve muhitlerde içtimai 
bünyemizin bir icabı ve zarureti olarak karşımı
za çıkmıştır. 

Burada birkaç nokta ile karşılaşmaktayız. Ka
dın ve erkek için birbiriyle evlenmelerine mâni 
bulunmıyan kimseler birleşmişlerdir, nikâh yap
mamışlardır. Bundan çocuk doğmuştur. Bunun 
başlıca sebebi iktisadi faktördür. îşte masrafı 
vardır, medeni nikâhın çeşitli merasimleri var
dır. Bunlar yapılmamaktadır, «iki gönül bir olun
ca samanlık seyran olur,» misaliyle bunlar bir
leşmekte ve evliliklerini bir aile olarak devam et-
tiregelmektedirler. Bunun dışında bir de erkek 
evli; kadın evli değil, durumu vardır ki, Medeni 
Kanunumuz bu şekildeki birleşmelerden doğan 
çocukların da tesciline mânidir. Hele 3 ncü şık, 
konumuzun dışında olmakla beraber, kadının ev
li olması, hiçbir suretle cevaz verilen bir mevzu 
değildir. Şimdiye kadar 5 kanun çıkmış, son ka
nun da 7 . 2 . 1956 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve 7 . 2 . 1960 tarihinde yürürlükten kaldırılmış 
olan 6652 sayılı Kanundur. Bu kanunun yürür
lükte kaldığı müddet zarfında tesbit edilen vakı
aları kısaca burada tekrar edecek olursak, sosyal 
bünyemizin bu mevzua ne kadar teşne olduğunu 
hepimiz görmüş ve anlamış oluruz. Bu beş yıl
lık devre zarfında 436 588 evlenme, 1870 520 
doğum, 284 941 ölüm olmak üzere 2 592 049 
aded vaka kaydedilmiş ve bu kanunla tescil 
edilmiştir. 

Sayın Şefik tnaıı'ın temennilerine aynen iş
tirak ediyoruz. Hiçbir zaman biz bu kanunu ge
tirirken, poligami dediğimiz çok kadınla yaşama 
veya gayriresmî surette birleşmeyi önleyici bir 
tedbir olarak düşünmedik. Biz bu kanunla daha 
ziyade şairin dediği gibi; 

«Miıdcr ile peder olup bahane, 
Bir kâ za sevk etti beni cilhane» 
Beytinin mahsulü olan ve hiçbir suni tak

siri olmıyan, tamamen kendilerimin inai-
desi dışında anaısdyle babasının birleş
melerinden meydana gelen ve cemiyet 
içerisinde vüz karası olarak bakılan zavallı co-
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cukları kurtarmak için onlara «piç» dedirtmemek 
için, piçlikten kurtarmak için, neseplerini tas
hih ettirmek için böyle bir kanunun zaruretine 
inanıyoruz. Ancak Adalet Bakanlığı öbür taraf
tan Sayın Şefik Inan'm temas ettiği sosyal bün
yemizdeki bu hastalığı giderici tedbirler almak 
için Medeni Kanunda gerekli tadilleri yapmak 
üzere çalışılmaktadır. Bu çalışmaların kısa bir 
zamanda sona ermesini ve hakikaten çıkaracağı
mız böyle bir kanunun son kanun olarak Meclis
çe tescil edilmesini temenni ederim. Kanunun ka
bulünü istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım, buyuru
nuz. 

H. ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; şayet Şefik 
inan Bey arkadaşımız, evlenme dışı çocukların ve 
evlenme dışı temasların önemi ve bunların mahi
yeti üzerinde bâzı sosyolojik diyebileceğimiz hü
kümler serd etmemiş olsaydı söz almak lüzumuna 
ihtiyaç hissetmiyecektim. 

Arkadaşlar, gerçekten benden önce bu kürsü
den konuşan sayın hatip arkadaşımızın da belirt
tiği gibi Türkiye'mizde evlilik dışı çocuklar mev
zuu çok ciddî bir mevzudur. Ve bunların köyle
re ait olan kısmı, (ki, teaddüdü zevcatm baki
yesi addedilebilir ve evlilik muamelesinin yürü
tülmesindeki müşkülât da bu mey anda sayılabi
lir.) bir yana büyük şehirlerimizde de bambaşka 
istikamette evlilik dışı çocukların sayısının art
makta olduğu müşahede edilebilir. Büyük şehir
lerimizdeki bu artış hemen bütün dünya üzerin
de, hattâ ileri Garp memleketlerinde bir âfet ha
lini almış olan bugün evlilik dışı temasların mah
sulü olan çocuklar ve bu evlilik dışı temasların 
kızlara verdiği acılar ve ıstıraplar günlük neşri
yatın, mecmuaların büyük sosyolojik etütlerine 
konu olmaktadır. Ve bu bir vakıadır. Bendeniz 
haddim olmıyarak birkaç ingilizce dergi takibe-
derim ve oldukça ciddî dergilerdir. Günlük po
litik mevzuların üzeri ildedirler; aylık bir dergi, 
ismini de açıklıyabilirim, Digerst Dorgcnt'tir. Bu
rada cemiyeti cinsî .bayatı üzerinde, seks hayatı 
üzerinde son zamanlarda görülen büyük değişik
lik ve tehlikelere bilhassa dikkat çekilmektedir. 
Meselâ geçen defa bilhassa son zamanlarda üni
versite kamplarında öğrenciler arasında, çok faz
la cinsî münasebetin neticesi nereye varacak diye 
uzun bir tahlil yazısı vardır. Ve yine bundan 
birkaç zaman evvel, başka bir dergide, Ameri-
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ka'da büyük şehirlerde çalışan, çoğu üniversite me
zunu olabilen fakat evlenmemiş genç kız ve ka
dınların evlilik dışı temaslarına ve bunların bil
hassa evli barklı erkeklere niçin temayül ettik
lerine dair psikolojik, sosyolojik bir etüt, de var
dı. Yani sözümü şuna getireceğim : Taadüdü 
zeveat gittikçe bugün artık örf olmaktan cemi
yetimiz için revaç bulmaktan çıkmaktadır. Bil
hassa kültür seviyesi yükseldikçe ve iktisadi dü
zende fertler kendilerine ayrılan yeri işgal ettik
çe çok evliliğe yani poligamiye meyil azalmakta 
ve bunun güçlükleri fertler tarafından hissedil
mektedir. Yani gün ve gün poligamiye meyil taa
düdü zeveat mânasında eskiden islâmî ananelerin 
bir nevi hak tanıdığı taadüdü zevcata meyil git
tikçe azalmakta ve tükenmektedir. Bu bir vakı
adır. Fakat bunun yerine bilhassa büyük şehir
lerimizde, büyük insan kütlelerinin toplandığı 
geniş topluluklarda, cemiyetlerde başka bir âfet 
karşımıza çıkmaktadır ve nesebi gayrisahih ço
cukların sayısını artırmaktadır. O da bilhassa 
Garp memleketlerinde, gelişmiş ileri memleketler
de müşahede edilen tipte evlilik dışı temaslardan 
nüfusta tescili kabil olmıyan çocukların meyda
na gelişidir. Bu bir vakıadır. Onun için ben 
şunu söylemek istiyorum: Bu kanun maalesef 
sonuncu bir kanun olmıyacaktır. Ve bu defa çok 
başka bir zaviyeden evlilik dışı çocukların sayısı 
fazlalaşacaktır. Taaddüdü zeveat değil; fakat ni
kâh ile birbirlerine bağlı olmıyan kimselerin, 
muvakkat bir zaman dahi olsa, şu veya bu şekil
de arkadaşlıkları neticesinde, nesebi gayrisalhilh 
dediğimiz bu çocuklar cemiyette var olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, anaya ve ihataya istediği
miz kadar kaıbahat yükleyteljim; aıma, ibu çocuk
ları nüfusa tescil 'ötmemek suretiyle (bunlara 
cemiyet içerisinde bir piç, ıbir muzır âdeta ha-
şterat şeklinde telâkki 'etmekle bunları cemiye
te düşman etmeye ne hakkımız vardır? Bun
ları nüfusa tescil etmemek suretiyle bunları 
faydayı sağlıyalbiliriz O (baklandandır ki, ibu 
tip kanunların, ki 'Şefik İnan [bey arkadaşımız 
«Bu 7 nci defadır.» dedi, sekizincisinin ve do
kuzuncusunun da gelmesine içtimai fayda 
vardır. Bu çocukları kurtarmak bakımından 
fayda vardır. Ben sadece ıbu yönden ıbu kanu
nun lıayııiı olduğuna kaaniim. Bir küçük hâ
tıramı da ıburadan nakletmeden inmeyeyim 
arkadaşlar: 

Yaşı 20 olan bir köy delika'nlısnnın askerlik' 
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yoklaması yapılıyordu. Nüfusda kaydı yok. 
Vaktiyle taıbası imam nikâhı ile evlenmiş ve 
Ikayibolmuş, galiba ölmüş. Şimdi nüfus Müdürü 
diretir ki, (bunun baıbaısıı yok, ibuna bir taba ibul-
nnak hızıım. Bu nasıl olacak? Bıaiba da yok orta
da, kiııni ıbuna bata gösterecek? Bu bir mlesele 
oldu arkadaşlar. Ve hakikaten ıbu çocuk ortada 
idi. O zaııııan anladı ki, kendisinin tatası yok
tur. Birisini kendine bata edinmek durumun
dadır. Bu çocuk senelerde (mahkeme kapılarına 
geldi gitti. Cemiyetin ibu tip çocuklara zoraki 
düzenlerle ıstırap vermeye hakkı yoktur. O 
takımdandır İki, ibu tip kanunlar içtimai fayda 
takımından lüzumludur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka kanunun tümü üzerin
de söz listiyen? Buyurun ıSaym Aksoy. 

RAFET AHSOY (Ondu) — Çok muhte
rem arkadaşlarım., memleketimizin sosyal ha
yatını çok yakından alâkadar eden .bu mü
him konuyu gönül isterdi ki, şu çatının altın
da daha kalabalık arkadaşlarla birlikte konu
şalım. Çünkü memleketin iç (bünyesinde ken
disine has ıbir önemi olan ıbu kanun ibirçok 
fikirlerin ımıütadelesi ile bir 'hakikatte gitmeli 
idi. Burada demin arkadaşlarımın «ibu kanun 
6 nci, 7 nci ile kalmıyacak, dalha ileriye gide
cek» sözlerinin nihayet ibulmasıı çarelerini 
taraiber araımaklığıimız lâzımgelirdi. Ne yıazık 
ki, şurada 20 kişi ile ıbu kanunu görüşüyoruz. 
Ben muhterem lleilsin yerinde olsam, kanunun 
ehemmiyetini nazarı dikkate ialaraktan, ıbunu 
'bugün tarakır, celseyi kapatır, «daha kalaba
lık Ibir celsede tbu kanunu ıgörüşeiiım» der
dim. Bu taıbiatiyle yüksek takdirlerinize ait 
ibir meseledir. 

Şiımdi .mevzua 'geliyorum : Bu mevzu (bede-
viyet devrindin Mieydaına getirdiği bir zıaıruretitn 
icabıdır- Topluluk hayatında fertler, cinsî ith-
tiyaçjlaırmııii çoğalması batanda bunıu âdeta 
meşru bir, •vaziyete -getirmiş eldukılaırı halde, 
bilâhara dinler müjdaihalıe ederekten Ibunu meş
ruiyet çerçevesinin içine allmusjlardır. Meselâ-
îslâım Dininde dört evlilik halktır, meşrudur. 
Ama, birtakımı şjaırtıiaır koyımıuştur. Dört. fcadı-
<nı idare edebilecek inıadidi ve (mânevi kabiliyet
te olacak, şunu 'olacak, bunu olacak. traaı 
hâlâ bu beşerî zaruretini,. münasebetim heyeti 
umumiyesini meşru bir çerçeiveye koymak için 
onlar da nikâhı büt'a, ya.nl muvakkat nikâh 
diyerek bir nikâih icadetmişileridir. Halen bu 
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niıkâh İran'da ımer'idir. Bir aylık, diki aylık, I 
üç aylık, ibir senelik peşinen nikâjManırsıınız, 
ımüiddeıt (bittiği zaman ya (bırakırsınız yahut 
sevişnue devam, >ediyorsıa iki tarafın rızasiyle 
>bu .gider. Yalnız bu Şarık'a malhısus bir ıha! imi? 
Hayır, Garp'ta da vardır. Garp'ta da pek çok. 
Meselâ bugün tarihi şöyle bir tetkik ettiğimiz 
zaman birçok mümtaz insanlar tarihte; kimi I 
ilim sahasında, ikimi sanat sahaısında, kimi 
kahramanlık yolunda bilmeni filân... Esasını I 
Arapça 'tâbirle şeceresini, kökümü tetkik ettiği- I 
niz zaman ıbir defa ıb akarısınız ki, hasebi, me- I 
ısebi belli ideğildir. Ama, hasebi, nesebi yani 
aıma - bahası meçhul olan o yetişmiş insan ee- I 
>miyetiını imalı olnııuştur. 10 bunıu ibir leke diye-
'rek taşımaz, ıbenıirnsemıez. Cemiyet do oma,; I 
senin anan yok, yahut Ibıaıbam maçhul, diye al-
nına bir damga da vurım!a<z. Maalesef bizde piç 
ismi altında bir damga ile o zavallıyı, demin 
Mustafa [Beyin do söyledikleri 'gibi, bir ma-
derlo peder mahsulü diye reisten damgalar. 
Bunlar bizim (heyeti içıtinıaiyemizıde, aramızda 
yaşıyam insanlardır. (Bunlarım taşıdıkları bu 
ağır damganın 'hicabı ımüjşiterelk bir hicaptır. 
Bunun önüne geçmek lâzımgelir. Hakikaten 
rahmetli Atatürk'ün bu 'memlekete hediye et
tiği büyük inkılâplardan! biri de taaddüdü zcv-
eot denilen hali kaldırıp, kadını şahsiyet sa- I 
hibi yapmak, 'erkeği de uuedcmıi b;ir halde ya:- I 
satmak meselesidir. Tek kadınla aile kurmak I 
hakikaten nıedemi 'bir haldir, bir icaptır, bir 
'zarurettir. Faika t buna rağmen neden ibu hal 
çoğalıyor, iımamı nikâhına alabildiğine herkes 
gidiyor? Bu Ibiızim memleketimizde Kanunu I 
Medeninin emrine karşı bir itaatsizlik, bir lâ-
kaydi eseri değildir, arkadaşlarım. İçtimai bün
yemizin meydana getirdiği Ibir ızarurettir. O I 
zaruretin başında delikanlı evlenecek, nikah 
yaptıracak, faıkat düğün masrafı fazla ağındır. 
Herkes bunun altından kalkamıyor. Meselâ iki I 
gün evvel (burada mebus olan bir arkadaşını 
yaptığı düğün şu kürsüde ımevzuubahsediimiş-
tir. Şu kadar para harcadı,- bu ıkadar bilmem 
ne yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diye.. Gaze
telerden okuyorsunuz, ikiz talip, 'oğlan talip, 
anası, babası .başlık mıaımı altında tedarik odi-
lemiyecek bir para; istiyor, delikanlı veremi
yor, (kız (kaçırılıyor,. Mahkeme kayıtların! ilet
ildik adiniz, zabıta vukuatının ekseriyetini kız | 
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kaçınma dâvaları teşkil ediyor. Ondan sonra 
arazi meselesi geliyor. Demek iki, henüz bu gibi 
nizami işleri* Ibaşaınmış bir halde değiliz. Bun
dan ıdolayii fentlerin zaınıretlerini dikkate ala
rak, demini Şefik Beyin ide söylediği gibi, ıküıl-
tür .ecpheslnden, adlî cepheden, idari cephe
den ve sair cepheden 'bunu uizanıileştirmenıin 
çarelerini arayıp bulmak zarur etkideyiz, Bu 
zaruretıe dikkat etmıediğimiz takdirde demin 
ismini utanarak söylediğim o yavrucukların 
ıhicahı bizim de ^.m/uzumuzda taşınmak mecbur 
riyetindedir. Bunun altından ıkalkmak lâzımdır. 

Şimdi 6 ncı kanun olan bu kanunu son ka
nun olsun di yeltekten temenni ediyoruz. Doktor 
ihsan Beyin söylediği gibi olmıyacak, bitecek 
bu kanun. 1950 senesinde - ikinci defa mı çık
tı, birinci defa mı çıktı hafızamda pek yok -
bu kanun, Meclise teklif edilip çıkarılırken be
nim, emin olunuz bir tefahur babında söylemi
yorum, Atanın (bu memlekete hediye ettiği taad
düdü zevecatı ortadan kaldırmasına uygun ol-
mıyan bu kanuna rey verirken vicdanım titre
mişti. Ama onu, diğer bir kanun da takibetti. 
Yine o kanun çıkarken son defa olarak diye 
ileri sürülmüştü. Fakat onu ikincisi takibetti. 
üçüncüsü takibetti, dördüncüsü takibetti.. Şim
di de altıncı, yedinci takibediyor. Daha ta-
kibedeceğiz. Bunun nihayeti hakikaten mede
ni varlığımız itibariyle bizim için bir zaruret
tir. Dünyada almış gitmiş. Bir kadınla hiçbir 
yerde geçim yoktur. îşbu metres vardır. Bizde, 
iki evli, üç evli vardır. Köylü alıyor, demin arz 
ettiğim gibi, düğün yapmak masraflarına kat
lanamıyor, imam nikâhı ile evleniyor. Köylü
nün toprağında çalışacak, evde çalışacak, tarla
da, nakliyatta çalışacak kadına ihtiyacı var
dır falan filân... Bunlar köylünün zaruri hal
leridir. Bunu tatbik etmek için mecbur oluyor 
ve bir kadınla anlaşıp alıyor. Sosyal hayatımız
da vücut bulan bu hallerin nedenleri üzerinde 
durarak, demin arz ettiğim gibi, esbabı üzerin
de durarak halletmek lâzımgelir. Yalnız böyle 
bir kanun yolu ile bunu halletmeye uğraştığı
mız takdirde nihayet bulmıyacaktır. Bu bakım
dan gerek Maarif Vekâleti, gerek Adliye Vekâ
leti ve gerekse Dahiliye Vekâleti bu mevzu 
üzerinde durmalı, bunu da Garp'te olduğu gibi 
medeni bir hale sokmaya gayret etmeliyiz. Ben 
de derim ki, inşallah sonuncu olur. Hayırlı olur. 
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BAŞKAN —Kanunun tümü üzerinde baş- na göre, vakit çok gecikmiş olduğundan Birle-

ka konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. şiımi 8 Temmuz 1964 Çarşamba günü saat 15,00 
Sayın arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde te toplanmak üzere kapatıyorum. 
başka konuşmak istiyen arkadaşımız olmadığı- Kapanma Saati : 18,43 
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Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNOt DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

Millî Eğitim, Bayındırlık «ve Plân komisyonlarn 
raporları (1/370) (S. Sayası : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 6. — iEge Üniversitesi adiyle 'izmir'de 
ibiir üniversite kurulması .hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayası : 695) 
['Dağıtıma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 7. — Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçidi yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporları (1/594) (IS. Sayısı : 69'6) [Dağıtma 
tarihli : 18 . 4 . 1964] 

X 8. •— İller Bankası Kanununun 2 nci 
ımaddesiniin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenımesi hakkında kanun tasarısı Ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayası : 694) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

9. — Artvin Milletvekili Şahit Osman Av-
cı'nın, 3204 sayılı Orman 'Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa ıgeçicii madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
madesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
daitt" kanun teklifi ve 'Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ana tarihi : 15 . 10 . 1963] 

,10. — 5'680 sayılı Basın Kanununun 
2'9 . 1 . 1960 tarih ive 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu (maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 

(S. Sayısı : 5125) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 
XI I . — 'Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu

nuna ıbâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun ıbir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve 'Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 
1. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ana tarihi : 10 . 4 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa-
aıayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/(297) (S. Sayısı : 526) [ıDağıtana tarihi : 
11 . 11 . 1963] 

X 3. — Erzurum Milletvekili 'Tahsin Telli 
<ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milet vekili Gıyaseft-
tin Karaca ve Izımir Millet vekili Mustafa Uyar'-
ın, Tescil eMlmaiyen birleşimler ile ibunlaırdan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. 
Sayışa : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

X 4. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

X 5. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun 'tasarısı ve j 



12. — Serbest mıalî müşavirlik İkanun tasa
nızı lil'G Oumlıuıiiy'et Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üye&i Mehmet Ünaldı'-
nın, Mıalî ımüşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komıisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
1 7 . 8 . 1963] 

13. — Taşıt iKianununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 14. — Çanakkale Mületvekil Şefik Inan'-
m, Otelcilik, 'Motelcilik Türk Anonim Şirketi 

2 — 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) ('S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




