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Genel hükümler 
ı - Marka 

Madde 1 —• Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, is
tihsal olunan veya ticarette satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkaları-
nınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia 
üzerine konulamadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada 
elverişli bulunan işaretler marka sayılır. 

77 - Marka çeşitleri 

Madde 2 — Bu kanunla tescil edilecek markaların çeşitleri şun
lardır : 

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

b) Gerçek veya tüzel kişilerin bir tüzel kişilik meydana getirme
den, aralarında akdettikleri sözleşme esasları dâhilinde, aynı veya ben
zeri emtia için ayrı ayrı kullandıkları aynı markalar «müşterek marka» 
dır. 

c) 1 inci maddede sayılan işlerle uğraşanların menfaatlerini hi
maye, onları teşvik maksadı ve aralarında murakabeyi tesis için kurul
muş tüzel kişiliği haiz olup ayrı bir işletmesi olan veya olmıyan bir ku
ruluş tarafından kullanılan markalar «birlik markası» dır. 

ııı - Tescil 

A) Genel olarak 

Madde 3 — Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için marka
nın Sanayi Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır. 

Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere göre 
himaye görür. 

Bakanlar Kurulu, bazı emtiaya bu kanuna göre tescil edilmiş marka 
konulmasını mecburi kılabilir. 

B) Marka olarak tescil edilemiyecek işaretler 

1. Şekil itibariyle 

Madde 4 — Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: 
a) Etiket, kapak, kab, mahfaza, zarf ve alelûmum ambalajlar 

veya doğrudan doğruya emtia üzerine, basım yahut muhtelif vasıtalarla 
yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma, dokuma, boyama veya 
sair suretle konamıyan işaretler, 

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

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

Ancak, özel bir şekil verilen veya herhangi bir remiz, tezyinat, 
çizgi yahut resimle veya renkle şeklen beraber olan münferit harf ve 
rakamların ve renklerin marka olarak tescili mümkündür. 

2. Muhteva itibariyle 

a) Mutlak olarak 

Madde 5 — Aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka 
olarak tescil edilemez : 

a) Gayesi veya kullanılış tarzı itibariyle kanun ve nizamlara, 
ahlâk ve âdaba, âmme nizamına, aykırı olan, millî duyguları zedeliyecek 
yahut umumun malı olan güzel sanat eserlerinin veya tarihî anıtların 
kıymet ve itibarını düşürecek işaretler, 

b) Halkı aldatacak mahiyette olan işaretler, ezcümle markanın 
tescilini istiyen kimseye ait olmıyan tasdikname, diploma, takdirname, 
madalya gibi hususları ihtiva eden veya yabancı mahsûl ve mamulâtın 
Türkiye için Türk mahsul ve mamulâtının yabancı memleketlerde istih
sal veya imal edildiği zannını uyandıracak surette tertip edilen yahut 
markanın tescilini istiyen kimsenin ikâmet, istihsal, imal veya ticaret 
mahallî ile ilgisi bulunmıyan menşe işaretlerini havi işaret ve adlar, 

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

b) Markanın esas unsuru itibariyle 

Madde 6 — Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden 
işaretler marka olarak tescil edilemez : 

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

b) Ticaret âleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen 
bir meslek, sanat yahut ticaret grupuna mensup olanları ayırt etmeye 
yarıyan işaret ve adlar; 

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

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

Yukarıdaki ı(a, b, c) bendi erinde işaret ve adlar bir markanın esas 
unsuruna merbut olup da onunla münasebet halinde bulunur ve bir arada 
tescil ettirilmiş olursa bu işaretin tamamlayıcı unsurlarını teşkil eder. 
Bunların, tescili mütaakıp değiştirilmeleri ve biribirinden ayrılmaları, 
ik inc i bir tescil muamelesiyle mümkündür. 

C) Tescilde bütünlük esası 

Madde 7 — Herhangi b ir işaretin m a r k a olarak tescil edil ip edile-
miyeceğinin tâyininde münferit unsurlardan ziyade, markanın b i r bütün 
olarak bıraktığı genel intiba nazara alınır. 

D) Tescili izne bağlı işaretler 

1. Yabancı resmî işaretler 

Madde 8 — Sınai mülkiyetle i l g i l i : 
a) Türkiye'nin dâhil olduğu Milletlerarası Andlaşmalarda üye 

olan Devletlerin, 
b) Türkiye'nin ayrı ayrı anlaşma yaptığı Devletlerin, 
c) Türkiye'ye mütekabiliyet esasını tanımış olan Devletlerin, 
d) ,(a) bendinde belirti len Devletlerin üye oldukları Milletlerarası 

ve Hükümetlerarası teşkilâtın arma, bayrak ve sair işaretleri ile hü
kümranlık alâmetleri ve bunlarla alâkalı remiz ve adlandırmalar, resmî 
murakabe, kontrol ve ayar alâmeti olan damga, mühür ve işaretler, 
hanedan armaları tak l i t l er i bu Devlet ve teşkilâtın yazılı iz inleri o lma
dan m a r k a olarak tescil edilemez. 

S. Milli işaretler 

Madde 9 — Devlete, mahallî İdareler ve diğer kamu tüzel kişilerine 
kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu niteliğindeki meslek ve kuruluş
larına ve k a m u tüzel kişilerine ve kamu menfaatlerine yararlı dernek
lere siyasi partiler ve spor kulüplerine ait olan damga, mühür, alâmet ve 
işaretler ve bunlardan i lk bakışta kolayca tefrik edilmiyecek derecede 
benzerleri bu tüzel kişilerin yazılı i z n i olmadan tescil edilemez. 

3. Fikir ve sanat eserlerinden vücuda getiren işaretler 

Madde 10 — F i k i r ve sanat eserlerinden aynen veya işlenmiş şe
kilde vücuda getirilen işaretler, i lgi l i lerin yazılı izni olmadan marka ola
rak tescil edilemez. 

4. Tanınmış markalar 

Madde 11 — Memleketimizde tescil edilmiş olan dünya, veya 
memleket çapında tanınmış yabancı veya yer l i markaların ve benzerleri
n in başka emtia için tescili, tanınmış m a r k a sahibinin izni ile müm
kündür. 

B i r i n c i fıkraya aykırı olarak tescili yapılmış olması halinde, tanın
mış m a r k a sahibi ve bu yüzden zarara uğramış olan her i l g i l i kişi, tes
cil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescilin terkinini talep ve dâva 
edebilir. 

Markanın tescilinde suiniyet mevcut ise terk in dâvası müddete bağlı 
değildir. 

IV - Tescil ettirme hakkını haiz olanlar 

A) Ferdî markalarda 

Madde 12 — Aşağıda yazılı kişiler ferdî marka tescili talebinde 
bulunabilirler : 

a) Türkiye'de sanayi, küçük sanat, tarım veya ticaretle iştigal 
eden Türk vatandaşları ile Türk kanunlarına göre kurulmuş olan veya 
yabancı memleket kanunlarına göre kurulmuş olmakla beraber Tür
kiye'de şubesi bulunan tüzel kişiler, 

b) 8 inci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde yazılı Devletlerin 
vatandaşları ve bu Devletlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler, 

c) 8 inci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil Devlet
lerin ülkesinde sanayi, küçük sanat tarım veya ticaret sahasında faa l i 
yette bulunan ve andlaşmalara girmemiş olan Devletlerin vatandaşları 
veya bu Devletlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler. 

B) Birlik markalarında 

Madde 13 — B i r l i k markasının tescilini, 2 nci maddenin (c) ben
dinde yazılı kuruluşlar talep eder. 

8 inci maddenin ı(a) bendinde yazılı andlaşmalara dâhil Devletlerin 
kanunlarına göre teşekkül etmiş olan kuruluşlara ait b i r l ik markaları
nın tescili bu kuruluşlar tarafından talep edilir. 

8 inci maddenin (b) ve (,c) bendlerinde yazılı Devletlerin kanunla
rına göre teşekkül etmiş kuruluşlara ait b i r l ik markalarının tescili t a 
lepleri, anlaşma hükümleri veya mütekabiliyet esasları dâhilinde yürü
tülür. 

G) Müşterek markalarda. 

Madde 14 — Müşterek markalar , bu husustaki sözleşmeye dâhil 
olan müessese ve kişilerden bir i veya hepsi tarafından vâki müracaat 
üzerine hepsi adına tescil edilir. 

Yabancı memleketlerdeki müşterek marka lara ait tescil taleple
rinde 13 üncü madde hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

V - Tescilim hükümleri 

A) Karine 

Madde 15 — B i r markayı i l k defa tescil ettiren kimse o markanın 
hakikî sahibi sayılır. 

Şu kadar k i , başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce 
f i i len ihdas ve ist imal ettiğini ve piyasada mâruf hale getirdiğini tescil 
edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dâva veya karşılık 
dâva suretiyle ispat etmek hakkını haizdir. B u hak, markanın tesciline 
veya kullanıldığına ıttıla tarihinden it ibaren 6 ay ve her halde tescilin 
ilânından itibaren üç yıl geçmekle düşer. 

B) Himaye süresi 

Madde 16 — M a r k a hakkı, tescil tarihinden itibaren 10 yıl süre 
ile hüküm ifade eder. 

C) Hakkın şümulü 

Madde 17 — Markanın tescili yukarıki maddede yazılı himaye sü
resi içinde, m a r k a sahibine, kanunun bir inci maddesinde yazılı maksat 
ve tarzda kul lanmak şartiyle ve sicilde gösterilen emtiaya mütaallik o l 
mak kaydiyle, markasından faydalanma hakkım verir, özellikle markayı 
tescilin şümulüne giren emtia ve ambalajları üzerine koymak, bu emtiayı 
satmak, dağıtmak veya diğer bir şekilde ticaret sahasına çıkartmak ve 
markayı t icari evrakta, gazetelerde veya sair ilân ve reklâmlarda kul lan
mak, lisans vermek veya devretmek marka sahibinin haiz olduğu hak
lardandır. 

D) Aynen ve aralıksız kullanmak ve değişiklik 

Madde 18 —• Markanın tescil edildiği gibi kullanılması şarttır. A n 
cak, renksiz olarak tescil ettirilen bir markanın sahibi bu markayı her
hangi bir renkte kul lanabi l ir . 

M a r k a hakkı sahibi markasında değişiklik yapmak istediği tak
dirde değişik şekildeki işareti yeniden tescil ettirmeye mecburdur. 

Markanın kullanılmasına, haklı bir sebep bulunmaksızın devamlı 
olarak üç seneden fazla a r a verilemez. B u hüküm, 8 inci maddenin (a) 
bendinde yazılı andlaşmalara dâhil Devletlerin vatandaşları ve bu Dev
letlerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler hakkında uygulanmaz. 
Andlaşma veya mütekabiliyet esaslarına dayanılarak, Bakanlar K u r u l u 
kararı ile markanın memleket içinde kullanılması mecburiyetinden bazı 
memleketler istisna edilebilir. 

E) İstisna 

Madde 19 — Geçici olarak Türkiye hudutları içine giren kara , de
niz ve hava n a k i l vasıtalarında kullanılan veya satılan, teşhir ve sipa
rişi kabul edilen ve reklâm yapılan emtiaya Türkiye'deki tescilin şümulü 
yoktur. 

VI - RÜÇHAN HAKLARI 

A) Milletlerarası andlaşmalara dayanan tescil itibariyle 

Madde 20 — 8 nci maddenin (a) bendinde yazılı andlaşmalara dâ
h i l devletlerden birine mensup veya bu devletlerden birine mensup ol 
mamakla beraber onlardan birinin ülkesinde ikametgâhı veya İşler va 
ziyette bir müessesesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu devletlerin her 
hangi birinde bir markanın tescil için yetk i l i mercilere usulü dairesinde 
yaptıkları müracaattan itibaren 6 ay müddetle markalarını tescil ettir
mek hususunda rüçhan hakkını haizdirler. 

B i r i n c i fıkrada yazılı 6 aylık süre İçinde kullanılmıyan rüçhan 
hakları düşer. 
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B i r i n c i fıkrada yazılı süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak tes
ci l talebinde bulunulduğu takdirde rüçhan hakkına konu teşkil eden 
marka veya benzeri için rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren vâki 
müracaat ve tesciller hükümsüzdür. 

B) Sergilerde teşhir itibariyle 

Madde 21 — Türkiye'de Hükümet tarafından veya Hükümet izni 
ile açılan millî ve milletlerarası sergilerle, 8 inci maddenin (a) bendin
de yazılı andlaşmalara dâhil devletlerin ülkelerinde açılan resmî veya 
resmen tanınmış sergilerde emtiasını markalariyle birl ikte teşhir eden 
20 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı gerçek ve tüzel kişiler Türki
ye'de aynı markaların tescili için sergideki teşhir tarihinden itibaren 
altı ay içinde müracaat hususunda rüçhan hakkını haizdirler. 

Şu kadar k i , markanın konduğu emtia serginin resmî açılışı t a r i 
hinden evvel sergi yerine görünür şekilde konulmuşsa bu hallerde müd
det emtianın, sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar. 

20 nci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları hükümleri; kıyas yolu 
ile tatbik olunur. 

B u maddenin bir inci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açı
lacak olanların idareleri, mamul ve mahsullerini sergide gösterenlere, 
teşhir ettikleri markanın konulduğu emtianın çeşidi ile bu emtianın 
sergiye görünür şekilde konulduğu tar ih i ve resmî açılış tar ihini gös
terir b ir belge verir ve markanın tasdikli b ir örneğini bu belgeye ek
lerler. 

Yabancı memleketlerde teşhir edilen emtiaya ait markaların rüç
han hakkından istifade etmesi için, serginin açıldığı memleketin yetki l i 
merciinden alınacak yukardaki fıkrada yazılı hususları iht iva eden b i r 
belgenin ibrazı şarttır. 

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

B i r sergide gösterilmiş aynı emtia üzerine konulan aynı veya ben
zeri marka hakkında birden fazla tescil talebinde bulunulmuş ise bu 
emtiayı sergiye i l k koyan kimse ve emtianın sergiye aynı zamanda 
konulması ve teşhir olunması halinde i l k tescil talebinde bulunan kimse 
rüçhan hakkını haizdir. 

C) Müracaat şekli 
Madde 22 — 20 ve 21 inci maddelerde yazılı rüçhan hakkına da

yanılarak yapılan tescil taleplerinin yönetmeliğinde gösterilen şekilde 
olması şarttır. 

D) Hususi anlaşmalara ve mütekabiliyet esaslarına 
dayanan rüçhan hakları itibariyle 

Madde 23 — 8 inc i maddenin (b) ve |(c) bendlerinde yazılı devlet
lerin mensubu gerçek ve tüzel kişilere ait rüçhan haklarına dayanan 
tescil talepleri, bu husustaki anlaşma hükümleri veya mütekabiliyet 
esasları dahilinde muameleye tabi tutulur. 

İKİNCİ K I S I M 

Tescil işleri 

I - MÜRACAAT 

A) Yeri ve tarihi 

Madde 24 — B i r markayı tescil ettirmek istiyen kimse Sanayi 
Bakanlığına müracaat eder. 

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

Alâkalının posta vasıtasiyle veya o yerin en büyük mülkiye âmiri 
kanalı ile müracaat etmesi halinde, bu müracaatlar ik inc i fıkrada y a 
zılı esaslara göre Bakanlığa geliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

B u takdirde geliş tarihinin gününü saat ve dakikasını iht iva eden 
belge müracaat sahibine posta ile gönderilir. 

B) Şekli 

Madde 25 — B i r markanın tescili için yapılacak müracaata mar
k a sahibinin, varsa kanuni mümessilinin veya veki l inin adı, soyadı, mar
k a sahibinin tâbiiyeti, ikametgâhı, yapmakta olduğu İş, iş adresi ve 
markanın kullanılacağı emtia yazılır ve marka sahibinin yaptığı işi gös
teren belge, markanın örneği ve m a r k a harcı makbuzu eklenir. 

Yabancı memlekette tescil veya teşhir edilmiş markaya istinaden 
yapılan müracaatlarda, ayrıca yabancı memlekette tescil veya teşhire 
ait vesikalar, müracaatla i l g i l i olarak yabancı memleketlerden alınmış 
vesikalarla bunların tercümeleri de müracaata eklenir. 

Her markanın tescili için ayrı müracaat şarttır. 

C) Yönetmelik 

Madde 26 — Müracaat evrakının ve eklerinin nasıl ve ne miktar 
da olacağı ve bu kanunun tatb ik i için lüzumlu sair hususlar ile belge
ler yönetmelikte gösterilir. 

D) Müracatın tetkiki şartları 

Madde 27 — Müracaat dilekçesinin yönetmeliğe ekli örneğine uy
gun olarak tanzim edilememesi ve marka harc makbuzunun ve m a r k a 
örneğinin müracaat dilekçesine eklenmemesi halinde evrak muameleye 
konmaz. 

B i r l i k markasına ve müşterek markaya ait müracaatlarda, b ir l ik 
markalarında kuruluş tarafından hazırlanan teknik yönetmelik ve müşte
rek markalarda sözleşme, tescil müracaatı ile birl ikte tevdi edilmediği 
takdirde, harc yatırılmış olsa dahi, bu işe ait evrak muameleye konul -
mıyarak iade olunur. 

E) Müracaatın tetkiki 

Madde 28 — Müracaat evrak ve eklerinin bu kanun ve yönetme
liği hükümlerine uygun olup olmadığı Sanayi Bakanlığınca en çok bir 
ay içinde te tk ik edilir. 

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

Müracaatta noksanlar bulunduğu tesbit edilirse, bu noksanların t a 
mamlanması için müracaat sahibine üç aydan az olmamak üzere bir 
mehil veri l ir . B u mehil zarfında b i r mazerete müstenit olmaksızın nok
sanlar ikmâl edilmediği takdirde son defaya mahsus olmak üzere bir 
aylık mehil daha veril ir . Son mehil zarfında noksanlar ikmâl edilme
diği takdirde müracaat reddedilir. 

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

II - MARKANIN SİCİLE GEÇİRİLMESİ 

Madde 29 — Kanuna ve yönetmeliğe uygun görülen veya eks ik l ik 
leri tamamlanan müracaat sic i l defterine geçirilir ve müracaat sahibine 
bir «Marka tescil belgesi» veril ir . 

S i c i l defterine, m a r k a örneği, numarası, markanın üzerine konula
cağı emtia, m a r k a sahibinin ve varsa veki l inin adı, soyadı, tâbiiyeti, i k a 
metgâhı, m a r k a sahibinin iş ve iş adresi i le müracaat tar ihi , m a r k a y a 
ve m a r k a haklarına taallûk eden bütün değişiklikler ve yönetmelikte 
gösterilen sair hususlar geçirilir. 

III - MARKA TESCİL BELGESİ 

Madde 30 — M a r k a tescil belgesi, başlığında <.Türkiye Cumhuriyeti» 
ibaresini ve Ayyıldızı havi, Sanayi Bakanlığı mührü ile tasdikl i resmî bir 
belgedir. B u belgeye m a r k a sahibinin adı, soyadı, tâbiiyeti, ikametgâhı, 
markanın kullanılacağı emtia ve markanın tescil tar ih i yazılır ve m a r k a 
ömeği yapıştırılır. 

M a r k a sahibine talebi halinde m a r k a tescil belgesi örneği veri l ir . 

IV - İLÂN 

Madde 31 — Markanın tescilini mütaakip sicile geçirilen hususlar 
ve sonradan vukubulan değişiklikler, i k i ayda bir çıkacak Resmî Sınai 
Mülkiyet Gazetesinde ilân olunur. 

V - SİCİLİN ALENİYETİ 

Madde 32 —- M a r k a sici l i alenidir. 
Talebedilmesi halinde m a r k a sici l kaydının bir örneği veril ir . 

VI - YENİLEME 

Madde 33 — M a r k a on yıllık himaye süresinin bitmesinden itibaren 
her defasında on yıllık müddet için yenilenebilir. Yenileme müracaat ev
rakının ve eklerinin nasıl ve ne miktarda ve nelerden ibaret olacağı yö
netmelikte gösterilir. Müracaatta noksanlar bulunduğu takdirde 28 inci 
maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlem yapılır. 

M a r k a hakkı sahibi, yenileme işlemi için m a r k a himaye süresinin 
bitmesinden itibaren üç yıl içinde yenileme talebinde bulunabilir, 
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Yenileme, evvelki himaye süresinin bittiği tarihe rac i olmak üzere 
hüküm ifade eder. 

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

VII - MARKANIN İNTİKALİ, LİSANS VE MARKANIN HACZİ 

A) Ferdi markalar 

1. İntikal ve lisans 

Madde 34 •—• Ferdî markalar miras yoluyla int ikal eder. 
Ferdî marka, kullanıldığı müesseseden müstakil olarak ve hangi 

emtia için tescil edilmişse o emtianın tamamı veya b i r kısmı için devir 
ve temlik edilebilir. Veya marka hakkının kullanılması için lisans ver i 
lebiliri 

Devir ve lisans sözleşmesinin noterlikçe tanzim edilmiş olması 
şarttır. 

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

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

2. Haciz 

Madde 35 — Borçlu olan ferdî marka sahibi borcunu karşılayacak 
başka varlığı bulunduğunu ispat etmedikçe, bu marka, kullanıldığı mü
esseseden ayrı olarak haczedilebilir. 

3 üncü şahıslar lehine önceden doğmuş olan haklar saklıdır. 

B) Müşterek markalarda ve birlik markalarında 

Madde 36 — Müşterek markalar ve birl ik markaları devir ve tem
l ik edilemez, lisans mevzuu olamaz ve haczedilemez. 

Sözleşmeye dâhil kişilerin müşterek markayı kul lanma hakkı, söz
leşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde miras yoluyla in t ika l eder. 

VIII - Markanın eşya adı haline gelmesine karşı himaye 

Madde 37 — B u kanunla tescil edilmiş markaların sahiplerine ta 
nınan haklar, o markaların sonradan halk tarafından eşya adı haline 
getirilmesi halinde de, sakıt olamaz ve hak sahipleri, markalarının baş
kaları tarafından kullanılmasına karşı i t iraz ve dâva hakkını haizdir. 
Dâvâlı taraf o markanın eşya adı haline geldiği d e f i n i dermeyan edemez. 

IX - KAYDIN TERKİNİ 

A ) Sebepleri 

1. Feragat 

Madde 38 — M a r k a sahibi markasını kul lanmaktan feragat etti
ğini yazı ile bildirdiği takdirde markası, marka sicilinden terkin olunur 
ve keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinde ilân edilir. 

M a r k a birden çok emtia için tescil edilmiş ise yukardaki esas da
hilinde, bu emtiadan bir kısmı için de feragat edilebilir. 

Y u k a r d a k i fıkralara göre terk in i istenen m a r k a üzerinde b i r lisans 
hakkı tescil olunmuşsa terk in muamelesi marka ve lisans hakları sahip
lerinin müşterek talepleri üzerine yapılır. 

2. Hükümle terkin 

Madde 39 — Markanın 50 nci maddeye göre terk in i hakkındaki 'ka
rarların Sanayi Bakanlığına tebliği üzerine tescil kaydı terk in ve key
fiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinde ilân olunur. 

3. Re'sen terkin 

Madde 40 —• M a r k a himaye süresinin bitmesinden itibaren üç yıl 
İçinde yenileme talebinde bulunulmıyan markaya ait sici l kaydı terk in 
olunur ve [keyfiyet Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinde ilân edilir. 

B) Tescil ve kullanma yasağı 
Madde 41 — Sic i l kaydı terk in edilen marka, terkin tarihinden i t i 

baren üç yıl geçmedikçe aynı emtia için kullanılamıyacağı gibi başka
sının adına tescil de edilemez. 

Markanın birbirini takibeden üç yıl içinde muhik bir sebep olmak
sızın gereği gibi kullanılmaması sebebiyle iptal i halinde yukarıki fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

X - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

A) Vekil 

Madde 42 — Türkiye'de ikametgâhı olmıyanlar, markalarını tescil 
ettirmek ve tescille meydana gelen haklarını kullanabilmek için Tür
kiye'de ikametgâhı olan bir vek i l tâyin etmek mecbubiyetindedirler. 

Avukatlık Kanunu hükümleri mahfuz olmak şartiyle, veki l , mü
vekki l in i bu kanun hükümlerine göre cereyan eden idari işlemlerde tem
si l etmeye yetki l idir . 

İdare tarafından vekile yapılan tebliğler asıla yapılmış sayılır. 

B) Çeşitli masraflar 

Madde 43 — Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinin, verilecek marka 
sicil örneğinin ve marka tescil belgesi örneğinin bedeli yönetmelikte gös
teri l ir . Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinin basımı işinin ihalesinde 2490 
sayılı Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanununun pazarlık usulüne müta
al l ik hükümleri uygulanır. M a r k a sici l örneğinin bedelinin tâyininde yaz
ma, çizme, fotokopi ve sair masrafları Sanayi Bakanlığınca hazırlana
cak tarifede gösterilir. 

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

İlân masrafları; 
a) Markanın tescili ve yemlenmesi hallerinde müracaat sahibin

den, 
b) Markanın in t ika l i ve marka üzerinde lisans hakkı verilmesi 

hallerinde marka veya lisans hakkım iktisap edenden, 
c) Feragate dayanan terkinlerde feragat edenden, 
d) Hükümle yapılan terkinlerde davacıdan, 
e) Haciz sureti ile intikalde ihalede satın alandan, 
peşin alınır. 

C) Birlik markalarına ait hükümler 

1. Teknik yönetmelik, birlik markasının konulması 

Madde 44 — B i r l i k markasına ait teknik yönetmelikte bu marka 
nın sicilde yazılı sahibi tarafından âmmeye karşı taahhüt edilen ve m a 
mul veya mahsullerin cinsi, nev'i ve sairesine mütaallik hususların ne
lerden ibaret bulunduğu, mamul veya mahsullerin hangi vasıflarda ola
cağı, bu vasıfların tam olarak mevcudiyetinin kuruluş tarafından nasıl 
kontrol edileceği, bu hükümlere riayet edilmemesi halinde o mamul veya 
mahsulleri imal ve istihsal edenlere tatbik olunacak müeyyideler derce-
dil ir . 

Teknik yönetmelikte yapılacak her türlü değişikliklerin tescil mer
ciine tevdi olunması şarttır. 

Teknik yönetmeliğe göre yapılacak kontroldan sonra markanın ma
mul veya mahsullere konulması b i r l ik markasının sahibi olan kuruluş 
tarafından yapılır. 

2. Dâvaya katılma 

Madde 45 — B i r l i k markasının sahibi olan kuruluş tarafından açı
lacak dâvalara kuruluşa dâhil üyeler katılabilir. 

D) Hizmet markaları 

Madde 46 — Hizmet markaları bu kanun hükümlerine tabi değil
dir. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

Hukuk ve ceza dâvaları 

I - TECAVÜZ HALLERİ 

Madde 47 — Aşağıda yazılı haller bu kanuna göre tescil edilmiş 
olan markalardan faydalanma hakkına tecavüz sayılır : 

a) H a k sahiplerinden gayrı kişiler tarafından markaların veya 
benzerlerinin kullanılması, 

Başkasına ait tescil l i b ir markanın biçim, mâna veya bunlardan 
bir is i it ibariyle eşini veya ebat yahut renk İtibariyle veyahut dikkatle 
bakılmadıkça farkına varılmıyacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şek
l in i kul lanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır. 

Başkasına ait tescill i bir markaya, toplu olarak bıraktığı umumi 
intiba i t ibariyle i lk bakışta kolayca tefrik edilemiyecek şekilde benziyen 
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ve bu suretle iltibasa sebebiyet verecek bir markayı kullanan kimse o 
markanın benzerini kullanmış sayılır. 

b) H a k sahibinden gayrı kişiler tarafından haksız olarak ku l la 
nılan markaları taşıyan emtianın satışa arzedilmesi, satılması, dağıtıl
ması, memlekete sokulması veya memleketten çıkarılması. 

c) Yukarıdaki bentlerde yazılı fiillere iştirak edilmesi. 

II - HUKUK DÂVALARI 
A) Tazminat 

Madde 48 — Kasten, ihmal, teseyyüp veya tedbirsizlikle 47 nci mad
dede yazılı f i i l ler i işlemek suretiyle marka sahibine zarar veren kimse 
o zararı tazmin ile mükelleftir. 

B) Tecavüzün ref'i ve men'i 
Madde 49 — Hakları 47 nci maddede yazılı surette tecavüze uğrı

yan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün r e f i n i ve men'ini dâva ede
bilir. Hakları tecavüz tehlikesine mâruz kalan kimse muhtemel tecavü
zün önlenmesini de dâva edebilir. 

Tecavüz hizmetlerini i fa ettikleri sırada, bir müessesenin müdürü 
veya temsilcisi, yahut hizmetlileri tarafından yapılmış ise, müessese sa
hibi hakkında dâva açılabilir. B u maddeye göre açılacak dâvalarda te
cavüzünün men'i, ref ' i veya önlenmesi istenen kişilerin yahut müessese 
sahibinin kusuru aranmaz. 

C) Marka kaydının hükümle terkini 
Madde 50 — Aşağıdaki hallerde Sanayi Bakanlığı veya her alâkalı 

kişi markaya ait sic i l kaydının terkinini mahkemeden talebedebilir : 
a) M a r k a sahiplerinin, birbir ini takibeden üç yıl içinde markalarını 

muhik sebep olmaksızın gereği gibi kullanmadıkları veya markalar ay
nen kullanılmadığı yahut bir l ik markası sahibi müracaatına ekli olarak 
tevdi etmiş olduğu teknik yönetmeliğe riayet etmediği takdirde, 

b) Markanın devrinin halkın aldatılmasına yol açması halinde. 

III - CEZA DÂVALARI 
A) Uygulanacak cezalar 

Madde 51 — a) B u kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasına ay
kırı hareket edenler ile, bir markayı. tescil edilmiş olduğu şekilden gayrı 
şekilde kötü niyetle kullananlar, 3 aydan 1 seneye kadar hapis ve 1 000 
liradan 10 000 l iraya kadar ağır para cezasiyle cezalandılırlar. 

b) Başkası adına tescil edilmiş bir markanın aynını veya benzer
lerini kullananlar veya hak sahibinden gayrı kimse tarafından haksız 
olarak kullanılan markaları taşıyan emtiayı bilerek satışa arzedenler, 
satanlar, dağıtanlar, memlekete sokanlar veya memleketten çıkaranlar 

ve bu fiillere iştirak edenler 8 aydan 2 seneye kadar hapis ve 5 000 l i r a 
dan 50 000 l i raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(b) bendinde yazılı cezalara çarptırılan kimselerin varsa İş yerle
r inin 1 yıl müddetle kapatılmasına ve aynı müddet ticaret ve sanattan 
menlerine hükmolunur. 

B u maddede yazılı f i i l ler in dikkatsiz l ik veya ihmal, yahut tedbirsiz
l ikle işlenmiş olduğu anlaşıldığı takdirde fa i l yalnız para cezasiyle ceza
landırılır. 

Tekerrür halinde yukarda yazılı cezaların i k i katı hükmolunur. 
B) Fiile iştirak 

Madde 52 — B u kanunun 51 inci maddesinde sayılan suçlar hizmet
lerini i fa ettikleri sırada, bir müessesenin hizmetlileri tarafından işlen
miş ise suçun işlendiğini bilen müessese sahibi veya hangi nam ve sıfatla 
olursa olsun müesseseyi fiilen idare edenler f i i l e iştirak etmiş sayılırlar. 

C) Müsadere 
Madde 53 — 51 inc i maddenin (b) bendi hükümlerine göre haksız 

olarak kullanıldığı tesbit olunan markayı taşıyan emtia, etiket, zarf. 
mahfaza, t i car i evrak gibi vasıtalarla bu markaların imal ve vaz'ında 
kullanılan mühür, soğuk damga, klişe gibi alet ve edevatın müsadere
sine karar veri l ir . 

Beraet halinde de aynı hükümler tatbik olunur. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 
Son hükümler 

I - KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 54 — 28 Nisan 1304 tar ih l i Alâmeti F a r i k a Nizamnamesi İle 

ek ve tadil leri kaldırılmıştır. 

II - İNTİKAL HÜKMÜ 
Geçici madde — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte muamelesi 

tamamlanmış olan müracaatlar hakkında müracaat tarihindeki mev
zuat hükümleri uygulanır. 

III - YÜRÜRLÜK 
Madde 55 — B u kanun, yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe 

girer. 
IV - KANUNUN YÜRÜTÜLMESİ 

Madde 56 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

9/3/1965 

» » # — — . 

K A R A R N A M E 
Karar Sayısı: 6/4434 

1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenme
sine dair olan 28/1/1965 tar ihl i ve 6/4267 sayılı kararname ile alım dışı 
bırakılan çok düşük vasıflı tütünler için uygulanacak esaslara dair ilişik 
kararın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 10/3/1965 
tar ih l i ve 1297 sayılı yazısı ile yapılan tek l i f i üzerine, Bakanlar K u r u 
lunca 10/3/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
S. H. ÜRGÜPLÜ 

Devlet Bakanı 
Ş. İNAL 

Dışişleri Bakanı 
H. IŞIK 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
S. DEMİREL 

Adalet Balkanı 
İ. BARAN 

Malîye Balkanı 
İ. GÜRSAN 

Devlet Bakanı 
H. ATAMAN 

Millî Sa. Balkanı 
H. DİNÇER 

Millî Eğit. Balkanı 
C. BİLGEHAN 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos.Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı 
M. ZEREN F. SÜKAN A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
M. ALTIN SOY 

İçişleri Bakanı 
1. H. AKDOĞAN 

Bayındırlık Balkanı 
O. ALP 

Tarım Bakanı 
T. K A P A N L I 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 
M. SAN İ.S. ÇAĞLAYANGİL A. N. ERDEM 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Ö. Z. DORMAN 

İmar ve iskân Bakanı 
R. İSKENDEROĞLU 

En. ve Ta. Kay. Babanı 
M. TURGUT 

Köy İşleri Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

K A R A R 
E k i c i tütünleri satış piyasalarının desteklenmesine dair 2/1/1961 

tar ih ve 196 sayılı kanunun 1 inci maddesine müstenit ve 1964 yılı mah
sulü ekici tütünleri satış piyasalarından Tekel Genel Müdürlüğünce Dev
let nam ve hesabına destekleyici mahiyette tütün satın alınması hak
kındaki 28/1/1965 tar ih ve 6/4267 sayılı Bakanlar K u r u l u Kararnamesi 
nin 1 inci maddesinin (c) fıkrası gereğince alım haric i bırakılan çok 
düşük vasıflı tütünler için aşağıdaki esaslar tatbik olunur. 

1 — B u karar ekicilerin yalnız tam mahsul halindeki çok düşük 
vasıflı tütünlerine uygulanır. Mûtat elleri iht iva etmeyen tütünler satın 
alınmaz. 

2 — Tüccar tarafından i fraz edilmiş tütünlerle, tam mahsul halinde 
olmıyan tütünler ve aracı veya toplayıcılar elindeki tütünler bu alım
ların dışında bırakılır. 

3 — 3437 sayılı kanuna göre ihraklığa ayrılması gereken tütünler 
dışında ve bu karar esasları dairesinde satın alınacak çok düşük v a 
sıflı tütünlere kiloda (100-150) kuruş f iyat tatbik olunur. 

4 — B u karar şümulüne giren tütünlerin mubayaa, muhafaza, n a 
k i l ve icabında imhası için sarfolûnacak paralar, 28/1/1965 tarih ve 
6/4267 sayılı karar la temin olunan malî imkânlarla karşılanır. 
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İ L Â N L A R 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Mukavelesi fesholunan Adana E r k e k Lisesi inşaatının 
(1 967 706,59) l i r a keşif bedelli bakiye işleri 2490 sayılı kanunun 51 inci 

maddesi gereğince mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksi l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş
leri Reisliği Eksi l tme Komisyonunda 20/3/1965 Cumartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A - (145 563,—) liralık k a t i teminatını, 
B - 1985 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle verecekleri eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık B a 
kanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, 

ibraz etmek suretiyle 20/3/1965 Cumartesi günü saat 11 de İhale 
Komisyonunda hazır bulunmaları lâzımdır. 

5 —• Yeterl ik belgesi almak için son müracaat tarihi 16/3/1965 Sah 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

1070 /4-4 
Keyfiyet ilân olunur. 

1 — Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi sınıfları ve anfi bloku i n 
şaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.060.220,12) liradır. 
3 —• Eksi l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksi l tme Komisyonunda 22/3/1965 Pazartesi günü saat 
16.00 da yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Resll ikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin : 
A - (135.557,—) liralık geçici teminatı, 
B - 1965 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, B a 
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi
ne göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini tekli f mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — İstekliler tekli f mektuplarını 22/3/1965 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Son müracaat tar ih i 17/3/1965 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1137 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için $ 18.100.000,— lık A I D 
kredisinin 277.H.044 ikraz fonundan satın alınacağı evvelce 16/2/1965 / 
11930 ve 18/2/1965 /11932 sayılı Resmî Gazetelerde ilân edilen 17 kalem 
makinelerin son tekli f verme günleri aşağıda gösterilmiştir. 

2 — B u makineler Türkiye ve Amer ika 'da ilân edilmiş olup Genel 
Müdürlüğümüzden şartname almak istiyen f i rmalar malzemenin dosya 
numarasını, ismini ve o malzeme İle i l g i l i olarak kanuni temsilcisi bu
lunduğu imalâtçı firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile Merkezde 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 11 No. lu odadan her bir şartnameyi 
100,— T . L . karşılığında, Amerikadan şartname almak istiyenler ise T. 
C. VVasington Büyükelçiliği Maliye , Ticaret ve, ik t i sad i işbirliği Müşa

vir ler i Heyeti Başkanlığı, 2523 Massachusetts, Ave . N . W . Washington 
8, D. C. U . S. A . adresinden $ 10,— mukabilinde; temin edebilirler. 

3 — Her tekli f aşağıda belirtilen ihale saatinden önce Genel Mü
dürlüğe tevdi edilmiş olacaktır. B u tarihlerden sonra verilenler ile şart
namelerine uygun olmıyan teklif ler ve postadaki gecikmeler nazarı d ik
kate alınmaz. 

4 — Son teklif verme tar ih i 26 Nisan 1965 Pazartesi günü saat 14 
olan bir inci grup makineler : 

Grup Item M i k t a r C i n s l Dosya No. 

1 1 41 Travelallor equal (4X2) 65—0801—1 
1 2 400 P i c k - U p ^4X2) 65—0801—2 
1 3 41+11 = 52 P l c k - U p (4X4) Crew-cab (41) 65—0801—3 

P i c k - U p (4X4) (11) — 1 4 24 Panel (4X2) 65—0801—4 
1 5 794 Dump Truck (3 cu. yd) 65—0801—5 
1 6a 147 Chassis -Cab (4X2) 65—0801—6 
1 6b 27 Chassis -Cab (6X4) 65—0801—7 
1 7a 5 Truck-Tractor (6X4) 65—0801—8 
1 7b 23 Truck-Tractor (6X4) 65—0801—9 

5 — Son teklif verme tar ih i 26 M a r t 1965 Cuma günü saat 14 olan 
İkinci grup makineler : 

Grup Item M i k t a r C i n s l Dosya No. 

2 8a 17 Motor Grader (4X4) 
W/Rotary snow plow 

65—0801- -12 

2 8b 13 Motor Grader (4X4) — 2 8c 44 Motor Grader (Tandem) 65—0801- -13 
2 9 300 Maintenance Grader 65—0801- -14 
2 10 109 Grawler Tractor 65—0801- -15 
2 11 38 4 Wheel Tractor 65—0801- -16 
2 15 85 Loader (Rubber Tired) 65—0801- -17 
2 24a 17 Vibratory Roller (Towed) 65—0801- -18 
2 24b 5 Self Propelled Vibratory 

roller 65—0801- -19 

6 TAVZİH : i k i n c i grupun 10. Iteminde bulunan 65—0801/15 
dosya No. lu 109 aded (Crawler Tractor) un teknik şartnamesinin 
13/11/1964 

— ;V7T"X—No. l u sahifesinin F — Steering and Brakes kısmının 1. mad-
desindeki «With Mult iple Disc Clutches» cümlesi çıkarılmıştır. Keyfiyet 
tavzihen ilân olunur. 

1195 / 4-4 

Tahmini bedeli 23.755,—, geçici teminatı 1781,62 T L . olan 382 aded 
hurda oto dış lâstikin satışı kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. 

Arttırma ve ihalesi 2/4/1965 Cuma günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satış mevzuu malzeme A n k a r a Akköprü Transit Ambarı saha
sında, şartnameleri aynı yerde Ambar Şefliğinde görülür. 

Tal iplerin usulüne göre hazırlıyacakları teklif masraflarını ihale 
saatinden bir saat önce Satış Komisyonu Başkanlığına vermeleri, posta
daki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

1219 I 4-2 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Yenişehir Bayındır Sokakta 3 No. lu bina enkazının şartnamesi 
dahilinde (34.000) l i ra muhammen bedelden kaimen satışı kapalı zarf 
usulü ile 22/3/1965 Pazartesi günü saat 15 de A n k a r a Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Geçici teminatı 2.550 l i ra olup taliplerin kanu
nu dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarına ihaleden 1 saat önce 
Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekip şartname hergün mesai dahi
linde mezkûr idarede görülebilir. 

1063 / 4-3 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Senelik ihtiyacımız için kırkbin kilo koyun eti alınacaktır. 
B u işe' ait şartname Ankara 'da P T T Kantininde görülebilir. 

1156 / 2-2 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 

1. 500 K m . telefon sahra kablosu satın alınacaktır. 
2. Döviz Komutanlığımızca temin edilecektir. 
3. Şartnameler Teknik Daire Başkanlığında, 25 M a r t 1965 günü 

saat 17.00 ye kadar I V üncü Şube Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Teklif ler, 26 Nisan 1965 günü saat 17.00 ye kadar Teknik 

Daire Başkanlığı Bütçe Şubesinde kabul edilecektir. 
5. TekKf zarflarının üzerine «Sahra kablosu teklifidir» ibaresi 

yazılacaktır. 
6. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
7. Şartnameler posta ile gönderilemez. 
8. ihale tarihi hiçbir suretle değiştirilemez. 
9. Şartnameler alınırken, f i rma temsilcilerinin mümessilliklerini 

tevsik eden bir belgenin ibrazı gerekir. 
10. Y e t k i l i şahısların dilekçe ve lüzumlu vesaikleri ile müracaat

ları ilân olunur. 
1190 / 3-2 

A n k a r a Doğumevi Sağlık Kole j i Müdürlüğünden : 

1 — A n k a r a Doğumevi Sağlık Kolej inin 1965 Malî yılı ihtiyacı olan 
35 kalem yiyecek maddesi, 40 kalem ^sebze ve meyve, 8 kalem temizlik 
malzemesi 25 bin aded ekmek olmak üzere 4 grup halinde kapalı zarf . 
eksiltme usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 —• Eksi l tme ve ihalesi aşağıda yazılı gün ve saatlerde grup sıra
sına göre A n k a r a Doğumevi Sağlık Kolejinde toplanacak Komisyon t a 
raf ından yapılacaktır. 

3 — istekl i ler in tekli f lerini ve 2490 sayılı kanunda açıklanmış olan 
vesikaları havi, keza aynı kanuna uygun şekilde kapalı zarflarını İhale
den en az bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona teslimleri lâ
zımdır. Posta ile gönderilecek teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderil
melidir. (Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz). 

4 —• B u işe ait şartname A n k a r a Doğumevi Sağlık Kole j i Müdür
lüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. -

Muhammen Geçici 
Grup Tar ih Saat Miktarı ve cinsi tutarı teminatı 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden 

1 - Kapalı 29/3/1965 10.00 35 kalem yiyecek mad
desi 132.955,— 7.897,75 

2 - Kapalı 29/3/1965 10.30 25.000 aded ekmek 17.500,— 1.312,50 
3 - Kapalı 29/3/1965 10.45 8 kalem temizlik mal

zemesi 20.080,— 1.506,— 
4 - Kapalı 29/3/1965 11.15 40 kalem sebze ve 

meyve 66.287,50 4.564,5f 
1188/4-2 

A n k a r a Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Mütaahhit namı hesabına açık eksiltme usuliyle 5700 ki lo bulgur 
satın alınacaktır. Muhammen bedel 9.690 l i ra olup geçici teminatı 726 
l i r a 75 kuruştur. İhalesi 23/3/1965 günü saat 15 dedir. Evsaf ve şartna
mesi İstanbul ve A n k a r a J . Sat. A l . Komisyonlarında görülebilir, istek
l i lerin kanuni belge ve teminatlariyle belirtilen gün ve saatte Komisyona 
müracaatları üân olunur. 

1167/4-4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra No : 1, Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı : 8 kalem ilâç, 
Muhammen bedeli : 675.000 l ira , Geçici teminatı : 30.750 l i ra , ihale t a r i 
h i gün s a a t i : 23/3/1965 Salı 11.00 de, ihalenin ne suretle yapılacağı: 
Kapalı zarf, Şartnamesinin bedeli : 34 l i r a . 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli muvakkat teminatı, ihale gün ve 
saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin i z m i r ve 
istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Eksi l tme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Dona
tım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın A l m a Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Eksi ltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarflarını ek
siltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri. 

5 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

1226 / 4-2 

I S I T M A TESİSATI İLÂNI 

işin adı 

Keşif 
bedeli 
L i r a K . 

Muvakkat 
teminat 

L i r a 

ihale 
tarihi 

ve saati 

Belge için 
en son 

müracaat 
tarihi 

Kastamonu - Niğde 1000 
kişilik kapalı spor sa
lonları ısıtma tesisat
ları 

Elâzığ - V a n 1000 
kişilik kapalı spor sa
lonları ısıtma tesisat
ları 

322.534 84 

322.534 84 

16.651 

16.651 

15/4/1965 12/4/1965 
Perşembe Pazartesi 
saat 15.00 saat 17.00 

15/4/1965 12/4/1965 
Perşembe Pazartesi 
saat 15.30 saat 17.00 

1 — Eksi l tme günleri, her iş için, o işin hizasında gösterilen tar ih 
ve saatlerde A n k a r a Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksi l tme Komis 
yonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Ankara 'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisat Bürosu Şefliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye gireceklerin; ihale dosyalarındaki eksiltme şartna
mesinin 4 üncü maddesinde istenilen hususlarla beraber; teklif verecek
leri işin muvakkat teminatına ait makbuzu veya mektuplarını, verecek
leri teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. 

4 — istekl i ler in , eksiltme şartnamesinde verilen izahat daiı esinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarının; yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâ
zımdır. 

5 — idare, 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından eksiltmeye g ir 
mek isteyenlere belge verip vermemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Postada vâki gecikmeler; telgrafla müracaatlar ve usule uy
gun olmayan zarflar kabul edilmez. 

ilân olunur. 
1227 / 3-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

200 ton cıvalı toz tohum, 50 ton 2,10-0 İlâcı satın alınacaktır 
200 ton cıvalı toz tohum ve 50 ton 2-10-0 ilâcı kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
istekl i ler in şartnamelere uygun olarak hazırlıyacaklan teklif leri 

25/3/1965 Perşembe günü saat 15 e kadar Genel Müdürlük Ekonomi 
işleri Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 

1230 / 3-2 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi l imler i Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz ihtiyacı için 308 kalem ilâç ve tıbbi malzeme satın alı
nacaktır. 

B u işe ait liste ve şartname Ayniyat Levazım Müdürlüğümüzden 
istenebilir, istekl i ler in kapalı zarf tekl i f ler ini en geç 25/3/1965 akşamına 
kadar vermeleri veya bu tarihte bulunacak şekilde göndermeleri ilân 
olunur, 

1319/2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

180.000 aded tuğla kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli : 22.500,— l i r a olup, geçici teminatı 1.687,50 

liradır. 
Eksi l tme 29/3/1965 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölgede yapıla

caktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

ri lmesi şarttır. 
Şartname Yapım Şefliğinde görülebilir. 
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı Kanuna göre müracaat olunması. 

1330 / 4-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A . Ş. : 

6 Mart 1965 Vaziyeti 
A K T İ F 

Altın mevcudu ( B e y n e l m i l e l ayar l ı ) : 
Serbest Safi K g 22.927,882 
Merhun » » 71.847,770 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Safi K g , 17.773,429 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Ufaklık p a r a : 
Dâhildeki muhabirler : 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) K a t m a bütçeli idareler 360.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 6OO.OÖO.ÖO0,— 
2 — Zira i istihsal fazlası i tha

lât finansmanı 149.636.658,70 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri 
C - Ticar i senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs

leri 236.509.642,52 
b) Hususi sektör senetleri ...1.010 405.130,42 

D - Z i ra i senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 287.040.305,69 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 35.193.799,95 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvi l üzerine avans 
a) Resmî bankalara 94.435.000,— 
b) Hususi bankalara 21.307.736,50 

C - Altın ve döviz üzerine 
avans 

a) Resmî sektör 104.091.875,07 
b) Hususi sektör 203.770,02 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları (153 sayılı K . ) 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri ... 
Hususi bankalar tahvilleri ... 

ttf aya tabi hesaplar : 
Tahk im olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvi l ler i 
(154 S. K . madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K . 
madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Saf i K g 7.680,214 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhteli f 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 120.943.519,72 
Muhtel i f 257.805.710,39 
c) Dahildeki husu3i banka 

lar la yapılan röpor mua^ 
meîeleri 

d) Sair hesaplar 
e) K l i r i n g 

Y e k û n 

T. Lirası T. Lirası 

232.201.433,87 
727.636.135,95 

179.999.864,74 1.139.837.434,56 

28.528.919,86 
47.494.904,63 76.023.824,49 

61.561.738,03 

1.421.152,81 
153.088,43 1.574.241,24 

348.000.000-

— 1.109.636.658,70 

1.246.914.772,94 

322.234.105,64 3.026.785.537,28 

753.029.000,— 

115.742.736,50 

104.295.645,09 

160.690.020,43 1.133.757.402,02 

11.351.392,14 
2.202.710.29 

21.482.430,22 
4.881.276,23 39.917.808,88 

5.275.700.000,— 

125.616.424.32 5.401.316.424,32 

77.781.132,82 

81.440.390,16 

378.749.230,11 

21.807.427,41 
203.589.685,52 

62.952,97 

34.194.525,52 

763.430.818,99 

11.678.399.755,33 

P A S t F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları ( K o n v e r t i b l ) : 

3133 sayılı kanuna göre ; 
5256 sayılı kanuna göre : 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 67.765.590,45 
b) Kat . Büt. 1da 91.290.452,79 
c) İkt. Devlet Teb 7.525.500,61 
d) Diğ. âmme Mü 83.907.036,60 
e) Sair 24.464.628,66 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 71.652.874,14 
b) Diğer bankalar 350.590.215,75 
c) Yurt dışındaki Ban. 16.428.313,82 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (301 

S. Kanun) 820.437.429,77 
C - Muhteli f : 
a) Bloke 52.097.191,74 
b) Diğer 392.114.271,80 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 492.637.264,33 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Amer ikan yardım karşı

lıkları 26.349.143,72 
b) Diğer yardım karşılıkları —,— 
Altın alacaklıları: 
Hazine Sâfl K g . 10.498,210 
Sermaye : 
tbtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
tleride vukuu muhtemel za 
rar karşılığı (Bankalar K a 
nunu madde 35) 

Provizyonlar: 
Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak 

reditif ve iç ist ikraz Kar . ) 
c) Muhteli f mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 89.224.476,66 

Muhtelif 336.199.611,12 

e) Sair hesaplar 
f) K l i r i n g 

Y e k û n 

6.559.136.162,50 

394.808.237,37 
277.754.835,37 672.563.072,74 

274.953.209,11 

1.259.108.833,48 

444.211.463,54 

518.986.408,05 2.497.259.914,18 

106.320.305,62 

15.00O.00Or 

105.391.106,77 

2.816.559,65 

8.922.803,66 117.130.470,08 

122.143.031,11 

23.204.829,68 

81.735.201,58 

631.943.790,65 

33.388.774,01 

425.424.087,78 

392.423.946,25 
726.169,15 1.588.846.799,1ı 

11.678.399.755,3: 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
1 — Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

a) Z i ra i senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası ve Halk Sandıkları eliyle) 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen sa
nayi kollarına dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 K a 
sım 1964 tarihinden itibaren) 

c) Diğer senetlerde 
2 — Tahv i l üzerine avanslarda 
3 — Altın üzerine avanslarda 

% 5 ı/-

5 l/< 
7 1/ 

% 10 
% 6 

Başbakanlık Devlet Matba= 
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