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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

>1 M M » 

16 ncı Birleşim 

15 . 12 . 1964 Salı 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kağıtlar 
3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — İstifaları kabul edilen Adalet Ba
kanı Sedat Çumralı'nın yerine Cumhuriyet 
Senatosu Kars üyesi S i m Atalay'ın, Ulaş
tırma Bakam Ferit Alpiskender'in yerine 
Sivas Milletvekili Mahmut Vural'ın ve 
îmar ve tskân Bakanı Celâlettin Uzer'in ye
rine îçel Milletvekili Sadık Kutlay'm atan
malarının uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/386) 

42. — Deniz Nakliyat Şirketinde yapılan 
tâyinlerin 440 sayılı Kanuna uymadığı; 

Deniz Nakliyat Holânda Acentesinin 
değiştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı; 

1963 - 1964 Umumi Heyet alelade top
lantısında icra organları ve Müdürler Ku
rulunun ibra dışı bırakıldığı; 

Deniz Nakliyat Şirketinin deniz hususi 
sektörünü tahribe devam ettiği; 

Millî Birlik Hükümetince kapatılan bir 
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Sayfa 
suiistimal kapısının Deniz Nakliyat Genel 
Müdürlüğü tarafından açıldığı; 

Deniz Nakliyat Şirketinin Plân Kanu
nunu tatbik etmediği; 

Deniz Nakliyat Şirketinin Kocaeli tanke
rinin satışında Hazineyi zarara uğrattığı; 

Deniz Nakliyat Umum Müdürünün İn
giltere'ye staja gönderdiği yakınlarının ve 
eşinin tedavi ve ilâç masraflarını acentalara 
yüklediği; 

Deniz Nakliyatın Alman Armatörlerine 
ödenen 260 000 doların tediyesinde yolsuz
luk bulunduğu hakkında Senato araştırması 
yapılmasına dair Kocaeli Üyesi Rifat Öz
deş'in, önergesi (10/3) 447:449 

5. — Demeçler ve söylevler 465 
1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlıı'nun 

üye olarak katıldığı Asya Milletleri Komü
nistlikle Mücadele Birliği Konferansında 
Kıbns dâvasında elde edilen başarı ile 
Türk - Japon dostluğunun yıldönümü mü
nasebetiyle Japonya'ya vâki ziyaretinde 
Kıbrıs konusunda vâki temaslarına dair 
demeci. 465:468 

2. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Üni-



Sayfa 
versitelerinıizdeki huzursuzluk sebepleri ve 
bunların izalesi yolları üzerinde görüşlerini 
'bildiren dfemieıci. 46-6:468 

6. — Görüşülen işler 449,468 
1. —- 2004 sayılı İcra ve İi'lâs Kanunu

nun bâzı madde I erinde değişiklik .yapıl
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/280, C. Se
natosu 1/415) (S. Sayısı : 481) 449:464, 

468:494 
7. — Sorular ve cevaplar 494 
B. — Yazık so'ı ular v*e cevaplan 494 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Bu birleşimde iki oturum yapan (ienel .Ku
rulda : 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının ınbaddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Vakit ilerlemiş bulunduğundan 15 Aralık 

Tasarılar 
.1. — Devlet Personeli Sendikaları hakkında

ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan, metni (M. Meclisi 1/546; S. Senatosu 
1/434) (Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere da
ir kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/561; C. Senatosu 
1/435). (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân, Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

Sayfe 
Üyesi A. Nusret Tuna'nm, Kastamonu -
Araç - Karabük yoluna dair yazılı soru % 

önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'ın cevabı. (7/181) 494:405 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuza!'m, 1964 senesi hasat 
mevsimine dair yazılı soru önergesine Fennî 
İslimyeli'nin cevabı (7/183) 495 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tuna'nm, Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğünce 1965 yılında Kas
tamonu'ya yapılacak yatırımlara dair yazılı 
soru önergesine Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı liüdai Oral'm cevabı (7/185) 496 

1964 Salı günü saat 1.0 da toplanılmak üzere 
birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Fikret Turhangü Kudret Baykan 
Kâtip , • -; 
Bolu 

S ir vı Jfzunhasanoğhc 

3. --- 1964 Kalkınma İstikrazı .hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni (M. Meclisi 1/673; Ç. Senatosu 1/436) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

T eldi f 
4. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlar

dan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince- kabul edilen 
metni, (M. Meclisi 2/219; C. Senatosu 2/147) 
(İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

1. — aEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SOR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne

dim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu (ienel Mü
dürlüğüne dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/302) 

2. — GELE1 

;LAK 

2. — Cumhuriyet -Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
VI ay 'm, Çankaya Caddesi üzerinde grev yapan 
işçilere dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/303) 

r KÂĞITLAR 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER Sakıp ÖnaJl (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

, : BAŞKAN— Çoğunluğumun yoktur, grup ! at .11.00 o talik ediyorum. 
toplantıları olduğundan çoğunluğun sağlanması 
ihtimaline binaen celseyi 1 saat sonraya, yani sa-

Kapanma saati : 10.16 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER Sakıp Önail (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Komisyondaki üyelerle birlikte 
çoğunluğumuz vardır, oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstifaları kabul edilen Adalet Bakanı Se
dat Çumralı'nm yerine Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Ulaştırma Bakanı Fe
rit Alpiskeneler'in yerine Sivas Milletvekili Mah
mut Vural'ın ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin 
Uzer'in yerine İçel Milletvekili Sadık Kutlay'ın 
atanmalarının uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/386) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından î>e'en 
tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adalet Bakanlığından Sedat Çumralı'nm, 

Ulaştırma Bakanlığından Ferit Alpiskender'in, 
İmar-ve İskân Bakanlığından O l âlettin Uzer'in 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

istifalarının kabulü ile Adalet Bakanlığına Cum
huriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, 
Ulaştırma Bakanlığına Sivas Milletvekili Mahmut 
Vural'ın, İmar ve İskân Bakanlığına da İçel Mil
letvekili Sadık Kutlay'ın atanmalarının, Başba
kanın teklifi üzerine, uyş>ım «'örülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Deniz Nakliyat Şirketinde yapılan tâyin
lerin MÖ sayılı Kanuna uymadığı; 

Deniz Nakliyat Holanda Acentesinin değişti
rilmesinde yolsuzluk yapıldığı; 
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ö. Senatosu B : 16 
1963 - 1964 Umumi Heyet alelade toplantısın

da icra organları ve Müdürler Kurulunun ibra 
dışı bırakıldığı; 

Deniz Nakliyat Şirketinin deniz hususi sek
törünü tahribe devam ettiği; 

Millî Birlik Hükümetince kapatılan bîr suiis
timal kapısının Deniz Nakliyat Genel Müdürlü
ğü tarafından açıldığı; 

Deniz Nakliyat Şirketinin Plân Kanununu 
tatbik etmediği; 

Deniz Nakliyat Şirketinin Kocaeli tankerinin 
satışında Hazineyi zarara uğrattığı; 

Deniş Nakliyat Umum Müdürünün İngiltere'
ye staja gönderdiği yakınlarının ve eşinin teda
vi ve ilâç masraflarını acentalara yüklediği; 

Deniz Nakliyatın Alman Armatörlerine öde
nen 260 000 doların tediyesinde yolsuzluk bu
lunduğu hakkında Senato Araştırması yapılması
na dair Kocaeli Üyesi Rıfat Özdeş'in, önergeleri 
(10/3) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda araş
tırma istiyen önergeler vardır, 9 adeddir, doku
zunu da okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
"Deniz Nakliyat Şirketinde yapılan tâyinlerin 

440 sayılı Kanuna uymadığı hakkında yaptığımız 
uyarmalar bir netice vermemiştir. 

Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 
v 

için Senato . araştırmasının lüzumuna kaaniiz. 
Yüksek Heyete arzında aracılığınızı rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat Holânda Acentasınm değişti

rilmesinde yolsuzluk vardır. 
Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiş

tir. 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato Araştırmasının lüzumuna kaaniiz. 
Yüksek Heyete arzında aracılığınızı rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1963 - 1964 Umumi Pleyet alelade toplantı

sında icra organları ve müdürler kurulu bâzı 
meselelerde ibra dışı bırakılmışlardır. Aradan ye
di ay geçmesine rağmen bu hususta bir şey yapıl
mamıştır. 

15.12.1934 Û.Ö 
Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiştir, 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Seîiatö araştırmasının lüzumuna kaaniiz. 
Yüksek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat, deniz hususi sektörümüzü teş

kil eden armatörlerimizi tahribe, Sayın Bakanın 
geçen seneki va'dinc rağmen devam etmektedir. 

Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiştir. 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük
sek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
"Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Birlik Hükümetinin gayet yerinde bir 

görüşle kapadığı bir suiistimal kapısı, Deniz Nak* 
liyat Genel Müdürü tarafından ardına kadar açıl* 
mıgtıv. 

Yaptığımız Uyarmalar bir netice vermemiştir. 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük
sek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat, Plân Kanununu tatbik etme

mektedir. 
Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiştir. 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük
sek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat Kocaeli tankeri satışında Hazi

nenin zararı 700 000 liradır. Heyeti umumiye 
ibra dışı bırakmıştır. Bu hususta da bir hareket 
yoktur. 

Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiştir, 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük» 
sek Heyete arzında aracılığınız} rica ederiz. 

Kocaeli 
Bifat özde§ 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Deniz nakliyat Umum Müdürü, yakınlarını 
İngiltere'de staja göndermek ve masrafını acen-
talara ödetmek istemiş, ayrıca refikasının tedavi 
ve ilâç masraflarını, acenta masraflarına ithal 
etmiştir. 

Yaptığımız uyarmalar bir netice vermemiştir. 
Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 

için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük
sek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat tarafından, Alman armatörle-

İ5 .12 .1964 Ö : 2 
rine ödenen 260 000 doların tediyesinde yolsuz
luk vardır. 

Ulaştırma Bakanına yaptığımız uyarmalar bir 
netice vermemiştir. 

Meselenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü 
için Senato araştırmasının lüzumuna kaaniiz. Yük
sek Heyete arzında aracılığınızı rica ederiz. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

BAŞKAN — önergeleri dinlemiş bulunuyor
sunuz önergeler Hükümete bildirilecektir, önü
müzdeki iki birleşim sonra yani Perşembe günü 
gündeme alınacaktır, bilgilerinize arz ederim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanıma bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M Meclisi 1/280; 
C. Senatosu 1/415) (S. Sayısı: 481) (1) 

BAŞKAN — îcra ve İflâs Kanununun 54 ncü 
maddesinde kalmıştık. Hükümet adına Bakan? 
Burada. Komisyon? Burada. Müzakerelere başlı
yoruz. 54 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 54. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 97 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Üçüncü şahsın istihkak iddiası 
Madde 97. — İstihkak iddiacına karşı alacak

lı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra 
memuru dosyayı hemen tetkik merciine verir. 
Merci, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgili
leri davet ederek murafaa ile y?.pacağı inceleme 
neticesinde varacağı kanaate g"re takibin deva
mına veya talikine karar verir. 

İstihkak dâvasının sırf satışı geri bırakmak 
gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için 
ciddî sebepler bulunduğu takdirde merci takibin 
taliki talebini reddeder. 

Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı 8 . 12 . 1964 ta
rihli 13 ncü birledim tutanağının sonundadır. 

takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı 
davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alı
mı'. 

Teminatın cins ve miktarı mevcut delillerin 
mahiyetine göre takdir olunur. 

Takibin devamına dair verilen merci kararı 
temyiz olunamaz. 

Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya 
tebliğinden yedi gün içinde tetkik merciinde is
tihkak dâvası açmaya mecburdur. Bu müddet 
zarfında dâva edilmediği takdirde üçüncü şahıs 
alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

Kiralanan yer veya sicile kayıtlı gemilerdeki 
hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak dâvaları 
Borçlar Kanununun 268 nci maddesinin 1 nci fık
rasında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik 
emri verilemez. 

Dâva esnasında 106 ncı maddedeki müddetler 
cereyan etmez. 

Yukardaki hükümler dairesinde kendisine is
tihkak talebinde bulunmak imkânı verilmemiş 
olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında ve
ya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmc-
mişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden 
itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde is
tihkak dâvası açabilir. Aksi takdirde aynı takip
te bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Bu 
halde davacının talebi üzerine merci hâkimi ta
kibin talik edilip edilmemesi halikında yukarda
ki hükümler dairesinde acele karar vermeye mec
burdur. Bu karar diğer taraf dinlenmeksizin de 
verilebilir. 
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C. Senatosu B : 16 
İstihkak dâvası neticelenmeden mahcuz mal 

paraya çevrilmiş, bulunursa merci hâkimi işbu 
bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi 
veya teminat karşılığında veya halin icabına gö-
re teminatsız derhal alacaklıya verilmesi husu
sunda ayrıca karar verir. 

İstihkak dâvasına umumi hükümler dairesinde 
ve basit yargılama usulüne göre bakılır. 

Mahcuz eşya ile ilgili olarak icra memurun 
dermeyan edilen iddiada üçüncü r:alııs ve borçlu
nun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir. 
Üçüncü şahsın bu iddiasını ispat etmesi lâzım
dır. Ancak üçüncü şalısın mahcuz eşyanın ken
disinin mülkü veya kendisine merinin olduğu hak
kındaki iddiasının borçlu tarafından kabulü ken
di aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu ikrara 
aykırı hiçbir iddiada bulunamaz. 

İstihkak dâvası üzerine takibin talikine karar 
verili]") de neticede dâva reddohmursa alacaklı
nın alacağından bu dâva dolayısiyle istifası ge
ciken miktarının yüzde onbeşinden aşağı olma
mak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmo-
lun ur. 

Dâvanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden 
istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı madde
ye göre mühlet istiyebilir. 

İstihkak dâvası sabit olur ve birinci fıkra ge
reğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden ala
caklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk eder
se haczolnnan malın değerinin vüzde onbeşinden 
aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alın
masına asıl dâva ile birlikte hükmolunur. 

Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı şah
si malları üzerindeki haklarını Medeni Kanunun 
160 ncı maddesi hükmüne tabi olmaksızın kendi
si takibedebilir. 

İstihkak dâvasına karsı haczi yaptıran alacak
lı bu kanunun 11 ne i babı hükümlerine dayana
rak ve muvakkat veya katı aciz belgesi ibrazına 
mecbur olmaksızın mütekabil en iptal dâvası aça
bilir. Dâva ve mütekabil dâva tarafların göstere
cekleri bütün delilleri hâkim serbestçe takdir 
eder. 

İstihkak dâvaları-süratle ve diğer dâvalardan 
önce görülerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir önerge var. 
Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
57 - 58 nci maddeye tekabül eden. 

.1. 07 nci maddenin sonuna «ITükmolunacak 

15 .12 .1964 O : 2 
tazminat miktarı .'300 liradan az olamaz» fıkra
sının ilâve edilmesini, 

2. 97 a) maddesinin sonuna «istihkak iddi
asında, bulunan üçüncü şahıs; ayrıca malın İken-' 
dişine aidolduğıı hususunun alacaklı tarafından 
bilindiğini veya bilinmesi lâzımgeldiğini de is-
bata nıecJburdur.» fıkrasının, ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Mucip sebepler : 
1. Bir kimse 500 lira ala.cağı için haciz yap

tırmış diğer taraf itirazda, bulunarak dâva aç
tırmıştır. Taraflardan birisi elbette haksız •çı
kacaktır. Hükmolunan tazminat miktarı % 15 
hcsalbiyle 75 lira tutar. Vekil ile takibettifeli
ğini farzedelim °/r ?> hesabiyle 1.5 lirada vekil 
ücreti tutar, etti 90 lira. Halbuki bu adamın 
mahkemeye, icraya 'gidip gelme mesaisi,-işinden 
kalma, vesait ücreti, istida parası, icraya ödi-
yeceği tahsil harcı, mahrum kaldığı kâr, şahit
lerine yaptığı masraf ve saire 500 liradan aşa
ğıya malolmaz. Kıymeti yüksek olan dâvalar
da. kurtarabilir. Fakat o - 500 liralık dâvalarda 
astarı yüzünden pahalıya malolacağnıdan a«-
gari tazminat miktarının tesbit edilmesi hak ve 
adalete uygun olur. 

2. 97 a) Görünüşte itimat ederek kendi
lerini buna göre ayarlamış alacaklılar bu su
retle tam 'bir himayeye kavuşmuş olacaktır. 
Bugün için elindeki, cebri icranın yürümesine 
engel olan foktörlerin 'başında istihkak dâvaları 
gelmektedir. Üçüncü şahısla alacaklı arasında 
talıaddüs eden bu hukukî mücadelede bugün ala
caklının mağlubiyeti aşağı - yukarı mukadder
dir. Gerçekten üçüncü şahıs çok defa borçlu
nun yardımım temin ederek istediği gibi delille
ri ikâme etmekte ve bu nıünaselbetin dışında. 
kalmış yanlış görünüşe itibar etmiş olan alacaklı 
üçüncü şahısla borçlu arasındaki türlü kombi-
nozonlara nüfuz edememekte ve delil fıktanı 
yüzünden haksız mevkie düşmektedir. Bunun 
için ilk tasarıda borçlunun münhasıran zilyed 
bulunduğu mallar hakkında üçüncü şahıs ta
rafından açılan istihkak dâvalarında üçüncü 
şallısın muzaffer çıkması için hakkını ısbat etmesi 
kâfi görülmemiş fakat aynı zamanda o malın 
kendisine aidiyetini alacaklı, tarafından bilindi
ği veya. 'bilinmesi iktiza ettiğini, ispat zorunda 
bırakılmıştır. Birinci tasarının adeta 'bel kemi-
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ğini teşkil eden bu formülün terk edilmesine 
asla taraftar değiliz. Zira memleketimizde hi
leli kombinezonlar bu mevzuda o raddeyi bul
muştur ki, taraftar olduğumuz formül kabul 
edil.miy.ccek olursa .alacaklıları haklarına sela
metle kavuşturmak için. yapılan 'bu geniş tadi
lât kendisinden beklenilen semereyi vermiyecek-
tir. 

Kendisi ile temasta bulunduğumuz tahkikat 
.muhiti istihkak dâvaları için ne yapıyorsunuz? 
Bunları önlemedikçe bütün gayretiniz beyhu
de kalacaktır. Noktai nazarlarına İsrar edip 
durmaktadırlar. Memleketimizin, ihtiyaçlarını 
göz önünde tutarak pek yaygın bir hal almış 
hileli kombinezonları tesirsiz hale getirmek için 
teklif ettiğimiz formülün kabulünü zaruri gör
mekteyiz. . -.. 

••••'• •BAŞKAN — Sayın İnceoğlu, söz ıııü istiyor
sunuz? 

MUSTAFA YTLMAZ İNUEOCiLU (Afyon 
Karahisar) — Hayır efendim. 97 a) -okunmadı 
ela 

BAŞKAN — 97-a) okunmadı mı buyuruyor
sunuz? 

MUSTAFA YILMAZ İNUEOOİLU (Afyon 
Karahisar) — Okunmadı, onun sırası gelmemiş
tir. : 

BAŞKAN — İkisini 'birden okutup da hn 
•kısmı ayrıca okutalım. Dediğiniz doğrudur. 

Komisyon ne nıütalâada bulunuyor takrire 
karşı? • 

ANAYASA -VE ADALET K()MİSY( )NU 
GÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
-IS. Ü.) — İştirak etmiyoruz. 

'"' BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Söz is-

tiyen arkadaş var mı? 
EKREM- ÖZDEN (istanbul)' — Bir «nal so

rabilir miyim ? . . : • . 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN .•(•İstanbul) — Ihı maddenin 

4 neü fıkrasında «Teminatın cins ve miktarı 
. :mev,cut delillerin, mahiyetine göre takdir olu
nur.» diyor. Bunu hâkim takdir edecektir. Bu
raya bir hâkim kelimesi koymakta fayda var
dır zannederim. 

BAŞKAN — Hâkim kelimesi konursa Sa
yın. Özden, buyurduğunuz gibi daha güzel oilmak-
• la beraber bir tadil olur, yeniden Meclise gider. 
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Şayet müzakereler sırasında tavzih edilirse fay
da umar mısınız? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hâkim mâ
nasına geliyor derse Komisyon, mesele yok. 

ANAYASA VE ADALKT KOMİSYONU 
HÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) -— Hâkim tarafından takdir ediloceği 
maddeden açıkça anlaşılıyor. Şayet buraya bir 
de hâkim kelimesini eklersek, bu maddenin de 
Millet Meclisine geri gitmesi lâz:ım. 

BAŞKAN — Bu tavzihle evvelâ Sayın İnce
oğlu 'ıran teklifini oylarınıza, arz edeceğim. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOÖLU (Afyon 
Karahisar) — Bu 55 nci maddeye taallûk edi
yor. Bu bakımdan müzakeresini 55 nci maddede 
ya]) a hm. 

BAŞKAN — 54 neü maddeyi Komisyonun 
•bu tavzihi ile kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. • 

.MADDE 55. — İrra ve İflâs Kanununa 
97 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
in iştir. 

İsfahkak dâvalarında, mülkiyet karinesi 
Miadde 97. "— a) Bir menkul malı elinde bu

lunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu 
ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte elle
rinde bulundurmaları halinde dahi mal borçla 
elinde addolunur. "Birlikte o'turulan yerlerdeki 
mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek 
ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya 
'örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı 
olanlar 'huniarın farz olunur. Bu karinemin ak
sini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. 

İstahkak davacısı malı ne suretle iktisabetti-
ğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerekti
ren hukukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göster
mek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Hu madde hakkında buyurun 
Saym İnceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, faz
la zamanımızın alımıyacağıım, Şu 97 a) maddesini 
okumak suretiyle bâzı anlaşılmayan yerlerin 
Sayın Komisyon sözcüsü tarafından tasrih ve 
tavzih edilmesini istirham edeceğim. 

«97 ıa) Bir menkul analı elinde bulunduran 
kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile 3 neü şa
hısların menkul malı 'birlikte ellerinde 'bulun
durmaları halinde dahi mal borçlu elinde addo
lunur.» 

http://edil.miy.ccek
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Burası gazel. «Birlikte oturulan yerlerdeki 

mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek 
ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar ve
ya örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale ica
bı olanlar, bunların farzolunur.» denilmektedir. 
Şimdi, (benim anladığım mânada birinci fıkraya 
göre kadın, erkek ve çocuklar dâhil değildir. 
Borçlunun yanında damadı ve kardeşi ıgibi ya
kınları da aynı çatı altında oturuyorlarsa bun
lar mükellef şahıslar olduğundan üçüncü şahıs
lar muamelesi göreceklerdir. Yani birlikte kul
landıkları mallar borçlunun addedilecektir. 
1 îici fıkraya göre böyledir. İkinci fıkrada «ka
dın, erkek ve çocuklara» tâbiri kullanılmıştır. 
Burada kadın, erkek ve çocuklar dendiği zaman 
18 yaşından küçük, velayet altındaki çocuklar 
ise, bu hususun Komisyon Sözcüsü tarafından 
lütfen tasrih edilmesini rica ediyorum. Çünkü, 
köylerimizde (bilhassa çocuklara tâfoiri, 18 yaşı
nı geçse bile mükellef oğlu, kızı yanındadır, 
•malları beraberdir, beraber otururlar. O zaman 
•mal çocuğundur diyebilir. Bu hususun tavzihini 
rica ediyorum. 

Sonra 2 nci bir husus, bu madde Ibenim an
ladığıma göre ımenkul mallara ait bir madde 
olması icabeder. 1 nci fıkra «yazılıp addolunur» 
diye nokta konulduktan sonra «birlikte oturu
lan yerdeki mallardan mahiyeti itibariyle kadm, 
erkek ve çocuklara» denir. Mallardan tâbiri 
kullanılmış. Bu mallardan tâbiri yuîkardaki fık
rada olduğu gibi menkul mallardan mıdır? Eğer 
menkul mallardan ise mesele yok. Bu hususun 
tasrih edilmesini rica ediyorum. Sonra demin 
değişiklik önergesi okundu. Kısaca hemen hula
saten onu da arz ediyorum. Bu maddenin al
tına «istihkak iddiasında 'bulunan 3 ncü şahıs 
ayrıca malın kendisine aidolduğu hususunun 
alacaklı tarafından bilindiği veya bilinmesi lâ
zım geldiğini ispata mecburdur» esbabı nıucibesi 
okundu. Efendim bunun erbabı mucibesi İstan
bul Üniversitesi İcra ve İflâs Profesörü Posta-
cıoğlu'nun kitabından aynen alınmıştır. Bili
yorsunuz istihkak dâvaları sebebiyle alacaklılar, 
alacaklarını tahsil etmekte çok müşkülât çek
mektedirler. Delil fıkdanı yüzünden ve alacaklı 
istediği şekilde şahit ikame edebilmekte oldu
ğumdan istihkak iddiasında bulunan üçüncü 
şahıs isa'bet hususunda zorluk çekmektedir. 
Böyle olacak olursa istihkalk dâvalarında kolay 
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kolay borçlunun hakkı zayi olmvyaeağından Ibu 
tadilâtın da kabulünü istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE A D A T J E T KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Sayın Mustafa Yılmaz în-
ceoğlu, arkadaşımızın sorularına cevap arz et
mek için Yüksek Huzurunuza cılktım. Arkada
şımız maddede geçen evvelâ «çocuk» deyimi 
üzerinde durdular ve bundan maksat nedir, 
dediler. Arzı eevafbediyorum. Çocuk sözünden 
maksat, ana, babasiyle beraber yaşıyan, 
reşidolmıyan çocuklardır. Bunlar Medeni Ka
nun gereğince yetkili makam tarafından bir 
masileîk ve sanat icra etmeye .mezun kılınmış da 
olabilirler. Reşidolanlar, çocuk tâbirinin dışın
da kalmaktadır. Onlar diğer kelimelerin, ikadım, 
erkek sözlerinin şümulü içine girmektedir. Mad
de çok açıktır, arlkadaşlar tereddüdetmemekte-
dirleı*. 

Maaihaza kısaca arz edeyim. Burada is
tihkak dâlvalarının bilhassa kötü maksatla açı
lan istiHı'kak dâfvalarının önlenmesi icdn 'biir (hü
küm koyuyoruz bir karine getiriyoruz. Borçlu 
ile beraber oturanların ımüişjfcerek zilyedlik ha
linde olanların zilyedliğini kabul etmiyerek 
Iborçlunun. müstakillen tlek .başına mala zilyed 
solduğunu kabul ettik. Bu bir karinedir. Bu 
karinenin aksini ispat e'tmek istihkak dâivacı-
sına düğmektedir. Fakat (bâzı hallerde !bu ka
rine yürümiyeeektiv. o halteri (bu yeni mad
de saymıyor. Meselâ eğer Iblorçlu erkek ise 
mahiyeti icalbı kadına aidolan, eşya kadına ait 
sayılaeakltır; kadının sayılan mahn (onun ol
madığını ispat etmek alacaklıya düşecektir, 
Bilmaıkaibele borçlu kadın ise mahiyeti icabı 
erkeğe aidolan, beralber yaşadığı erkeğin sa
yılan, eşjyanın erkefğe aidolmadığmı ispat et
mek yine alacaklıya d'üs/ecektir. 

Diğer hir kıstas veriyor madde: O da 
«örf ve âdet. sanat, meslek veya mtaşigale ica
bı olanlar» diyor. Bir Ibalıkçı, ailesinde borç
lu, meselâ kadındır. Erkeği 'balıkçıdır. Birta
kım balıkçılık eşyasının erkeğe aidolduğu aşi
kâr sayılmaktadır. Bunların erkeğe aidblma.-
dığı, kadına aidolduğu, kadının parasiyle alı
nıp erkeğe muvakkaten «verildiğini ispat etmek 
alacaklıya düşfmekteclir. Bu suretle arkadaş
larımızın endişe buyurdukları istihkak dâvala-
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m m yapılan her haezi kötü niyetle açılan 
bir istikhak dâvasının taklbet'tiğinden uzun 
uzun şikâyet edilmiştir. Du mıadde !bu şekilde 
költü niyetle açılan ve alacaklının alacağını 
talh.su etmesini imkânsUz hale getirmek için 
tert^b edilen istihkak dâvalarını önlemek için 
getirilmiş yeni bir maddedir. Komisyon mad
denin çok faydalı olduğu kanaatindedir. 
Maddenin aynen kalbul edilmesini rica ediyo-
rulm. Arkadaşım bir takrir verdiler ve bir ilâ
ve istiyorlar. Biz bu ilâveye lüzum olmadığı 
kanaatindeyim, Maddenin aynen kabul edil
mesini rica ediyorum, hürmetlerimle. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Bir Sora efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MTOTAFA YILMAZ ÎNÜEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Sözcü unuttu efendim, 
orada mallar tâbiri ge'çâylor; bu menkul mallar 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın înceioğlu, fbu mallardan 
'maksat menkul mallar mıdır diyorlar. Lütfen 
'buna cevap veriniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Men
kul mallar olduğunda şüphe yok. Zaten dâva
nın konusu menkul mallardır. Gayrimenkul 
mallarda, biliyorsunuz, mülkiyeit tapu sicili ile 
teessüs eder. Kendine aidolduğunu şahitle 
ispta't etmesi söz konusu olamaz. Ancak olsa 
olsa sicilde kayıtlı olmıyan gayri/menkuller 
için Ibir ispat siöz konusu olabilir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bir Soru daha var efendim. 
Sayın Kurutluıoğhı koruyorlar. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumlhuııbaşka-
nınca S. Ü.) — Efendim ıbir noktanın tavzihini 
Sayın Komisyondan rica edeceğim. Burada re-
şidoClan gocuklara aidolan mallar meselesi var. 
Maddede kadın ve erkek tâbiri var. Bunlar 
m'otlaka karı - kolca almaya matuf değildir. Re-
şidolan çjocuklarm mallan kime aidolacaktır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZGÜSÜ AMÎL ARTUS (Dovaimla.) — Hayır 
efendim. Kadın erkek burada cinsiyet ifade eden 
'terimlerdir. Reişidolan çocuklardan eğer bera
ber yaşıyorlarsa cinsiyötlerine göre kadın veya 
erkek olarak mütalâa edilmektediriller. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklııoğİu. 
'HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 

Efendim, bu yeni madde ile istihkak dâvaları-
nm 'hakikaten hüsnüniyetli alacaklı ve Iblorçlu-
nun işine yarıyacak şekilde ele alınmış »olduğu-
nu görmekle memnuniyetimizi ifade etmeyi 'bir 
borç bilirim. Ancak takrir vermemekle bera
ber, şu hususun sayın Komisyona ve Hükümete 
duyurulmasında fayda mülâhaza e'ttilm. Fikirle
rime iştirak ederler mi bilmiyorum? 

«istihkak sâhiibi, malın kendisine aidoi-
duğ-u hususunu alacaklı 'tarafından (bilindiği ve
ya 'bilinmesi iktiza eftiğini de ispata mecbur
dur» cli'ye maddeye bir fıkra eklenmesinde fay
da mülahaza ederler mi? Tekrar edeyim efen
dim, belki "hızlı okudum. Akılda ka'Jmamış ola
bilir. 

«Malın kendisine aidolduğu hususunun. 
alacaklı tarafından bilindiği veya bilmesi iktiza 
ettiğini de ispata mecburdur.» Fıkrasının bu mad
deye ilâvesiyle lüzumsuz istîhkak dâvalarının 
açılmamaisı ve hakikaten kendisine aidoimıyau 
mal için bir istihkak dâvası yoluna gidilnemesi 
ve alacaklının haczettiği malın biran evvel pa
raya tahvili ile alacağının talhsili hususuna yar
dım edeceğine sayın komisyon iştirak ederler 
••mi* Ben ibunda fayda mülâhaza 'ettiğim için 
arz ettim, Bu maddeyi böylece düzel'tmek sure
tiyle bu fıkrayı bu maddeye ilâve ederlerse 
faydalı olacağı mülabazamı tekrarlıyorum, 

Şüphesiz iştiraklerini şahsan isterim. Kendi
leri mümkün görürlerse, ikinci ve mülhim 'husus 
şudur: Bu fıkranın biraz alerjik olduğunu da 
tahmin ediyorum, ama ben şahsan fayda mülâ
haza ektiğim için arz ediyorum. 

İstihkak dâvalarında, maalesef kıymetli ar
kadaşlarım, görülen tatbikat şudur: \Bir evin 
içerisine girilir her 'hangi bir mala haciz ko
nur, 30 senelik 40 sen'eiik karı - koca mtüt^e-
rek hayatın ieabe'ttirdiği masrafları mlüşterek 
yapmışlardır. Kadının kazancı da, borcu da, 
kocasının olmuştur. Kocanın', alacağı ve bıorcu! 
da kadının olmuştur. Bu hayât bıöy'I'e müşte
rek gelmiştir, müşfterek gitmiş't'ir. Yüzde 
99 un üstünde Türkiye'de tatbikat bugün, 
böyledir. Ama maalesef bu müşterek hayat böy
le olduğu halde Türk örf ve âdetleri asırlardan 
beri- böyle devam etmesine rağmen bugünkü 
tatbikat tamamen bunun dışında Kanunu Me-
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(Teninin imal ayrılığı esasını kabul etmiş olma
sından biz geliriz istihkak dâvalarında kocası
nın borcuna karşılık olmak üzere haciz edilen 
evdeki mal hemen hiçbir münasebet olmadığı 
halde maalesef karısı gelir, bu mal benimdir 
diye bir istihkak dâvası açar. Eğer alacaklı da 
başka bir yerde ise iki tane temin ettiği şahit
le, evet bil ''benimdir, demek suretiyle hacze
dilen malı kurtarır ve böylece alacaklı bir tür
lü parasını tahsil edemez. Hele arz ettiğim gi
bi alacaklı ile borçlunun bulunduğu şehirler 
birbirinden uzaksa bunu yakından takibedemi-
yen ve ancak talimat infazı suretiyle başka yer
de alacağının tahsiline giden 'alacaklı bu alaca
ğını tahsil edemez. Çünkü uzak olan bir yerde 
bir istihkak dâvası ile borçlunun kararı gelir. 
Alelıtlak bu böyledir. îki tane şahitle bu mal 
benimdir, kocamın hiçbir alâkası yoktur, der. 
Kanunu Medeninin eşler başka bir mal rejimi 
kabul etmedikleri takdirde mal ayrılığı esası 
kabul edilir hükmü muvacehesinde bu iki tane şa
hidin ifadesiyle haczedilen mal yakayı kurtarır. 
Ve borç bir türlü alacaklı tarafından tahsil edile
mez. Ve bu borcun ödenmesine mâni olunur. Sözü
me başlarken arz etmiş olduğum gibi bir borç er
keğin evinin normal •geçimini temin etmek için 
alınmış hattâ karısının şahsi eşyasını satın al
mak için yapılmış olabilir. Ve bu herkesçe bili
nir. Fakat mal ayrılığı esası vardır, diye bir ev
lenme aktinde mal ayrılığı kabul edilmese da
hi kanunda otomatikman mal ayrılığı esası ka
bul edildiği ileri sürülerek istihkak dâvaları 
umumiyetle alacaklının aleyhine netice1 verir. 

Şimdi arkadaşlarını diyecekler ki; «Siz Ka
nunu Medeninin mal ayrılığı esasım nasıl red
dedersiniz1?» Bu medeni camiada, medeni millet
ler arasında kabul edilen bir usuldür ve doğru 
değildir. Kanunu Medeninin, bu maddesi, esas 
maddedir, değiştirilemez diyeceklerdir. Bence 
arkadaşlarım, değiştirilebilir. Türkiye'deki tat
bikatı da nazara alınması lâzımdır. 'Bunda hiç
bir- zarar yoktur. Kaldı ki Türkiye'deki hayat 
bugün hu kanun bize gelen memlekette olduğu 
gibi de değildir. Türkiye'de kaç tane aile vardır 
ki, karısının ayrı bir kazancı vardır, ayrı bir 
maaşı vardır, ayrı bir geliri vardır, ayrı bir büt
çesi vardır, geliri, gideri vardır? Türkiye'de kaç 
tane aile vardır ki, erkeğin kazancı ayrıdır? Yüz
de yüz denilebilecek kadar büyük bir ekseriyet
le Türkiye'de kadının malı erkeğin, erkeğin ma-
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lı kadınındır. Müşterek olan ikisinin de neyi var
sa ortaya konur, birlikte harcanır, birlikte borç
lanılır. Fakat o borcun içinde kadının imzası ol
madığı için mal ayrılığı esasından gidilir ve ala
caklıya daima dirsek gösteririz? Bunun hüsnüni
yet ile kabili telif tarafı yoktur. Bunun müdafa
ası mümkün değildir, arkadaşlar. Tatbikat maa
lesef bu acı gerçeği ortaya koymuştur; Ama biz 
muayyen bir prensip vaz'ettik, bunun dışına çı
kamayız diye bu madde böylece kalır. Görüyoruz 
ki Komisyon çok çaba sarf etmiş kenarından, or
tasından şu esası işte mümkün mertebe bozma
dan alacaklıyı vikaye etmek, hüsnüniyetsiz 
borçluları da himaye etmemenin yolunu aramış, 
aramaya çalışmış ama ; pek tatmin edici bir ne
ticeye varılamamıştır. Medenî'Kanunun bu mad
desinde bugüne kadar ısrar edilmiştir. Fakat 
Kanunu Medeninin bildiğiniz gibi kıymetli ar
kadaşlarım, her maddesi Türkiye'de tatbik edil
miş değildir. Kvlenmede yaş haddi daima değişti
rilmiştir. Ve bildiğiniz gibi Kanunu 'Medeninin 
bizim cemiyetimize uymıyan birçok maddelerinin 
değiştirilmesi yolunda bir cereyan başlamıştır. 
Ve bence büyük bir değişiklik olmaz. Bu mev
zuda Sayın Komisyonun biraz daha gayret şar
piyle şu istihkak dâvalarında suiniyetli karı -
koca münasebetini müdafaa etmemek ve istih
kak dâvalarında birlikte yaşıyan karı - kocala
rın, kocanın borcu için karısına ve karının bor
cu için kocanın istihkak dâvasının mesmu olma
ması yolunda cesur bir adını atılmasının bu 
memlekette alaeaklıhk borçluluk münasebetini 
iyiye götüreceğine kaani olduğum için Komisyon
dan bunu istirham ediyorum. Fikrime iştirak 
ederlerse, umarını ki cemiyet için daha fayda
lı bir neticeye varacağız. Maruzatım bu kadar
dır, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. 
W KREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; İcra ve İflâs Ka
nununun temel taşlarından birisini de bu mad
de1 teşkil ediyor. 'Bu madde bütün Türkiye1 ic
ralarında icra hâkimliklerinde müzmin bir hale 
gelmiş olan istihkak dâvalarının hüsnüniyet ve 
suiniyet kaidelerine göre, tetkik etmek ve bir 
parça daha genişletmek gayesi ile sevk edildi
ği kanaatindeyim. Yani hüsnüniyet ve suiniyet 
meselelerini kanunun ana maddelerine dokun
mamak kaydı ve şartı ile böyle bir maddeyi 
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sevk etmek ve suiniyet erbabının fena hareket
lerimin önüne geçmek niyeti aşikâr. Ama 
hemen söyliyeykn ki, muhterem arkadaşlar bu 
getirilen 97 - A maddesiyle matlup netice tah
sil edilemiyecektir. Baina görle, bir atlı ara
baya benzin koymak gibi bir madde karşumız-
dadır. Arkadaşlar, bu madde gözden geçirile
cek olursa esas istihlâk dâvalarına biraz 
daha vuzuh ve istihkak iddia eden şahıslara 
karışı biraz daha himaye mevcuttur. Yani hi
maye e'tmiyelim, istihkakı önliyeliım, ala
caklının hakkın]: bir an evvel tahsil edelim ga
yesine matuf olarak getirilen ibu madde bi
lâkis istihkak iddiası sahiplerinin daha fazla 
hak sahibi olmalarını temin edecektir. Bir kere 
birinci fıkrada «elinde bulunduran kimse ma
liki sayılır» Eh; bu zaten taşınır mallar hak
kındaki, esaıs kaidenin 'bir tekrarından ibaret 
kalır. Bunun aksi ifade edilemez. Denemez ki ; 
taşınır mal kimin nezdinde ise aksa iddia 
edilebilir, böyle bir şey ^söylenemez. Bana hu 
fıkra haşiv gilbi geliyor. 

ikinci fıkra «borçlu ve üçüncü şahıslar 
menkul malı birlikte ellerinde bulundurduk
lar/ı hallerde dahi inal borçlu elin'de addolu
nur.» Yani bir adam. üçüncü bir şahıs ile be
raber oturuyorsa ve bir ma'lı kendi elinde bu
lunduruyorsa ve o adam da borçlu ise o mal 
borçluya aid olduğu sayılır. Bugün de bu (böyle 
arkadaşlar. Şu dakikada icra memuru sizin evini
ze giderse, birlikte oturan adam iddia ederse, ha
yır efendim, saymıyorum borçlu addediyorum 
diye haciz yapar arkadaşlar. Bize fazla bir şey 
getirmiyor bu fıkra da. Bunu mütaakıp de
vam eden fıkrada da «Birlikte oturulan yerler
deki mallardan mahiyetleri itibariyle, kadın 
erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anla
şılanlar* örf ve âdet, sanat, meslek veya meş
gale icabı olanlar himaye edilir» diyor. Bu 
zaten himaye ediliyor. Çocukların iddia lan, 
karının iddiaisı istihkakın bel kemiğini teşkil 
ediyor. Şimdi böyle bir madde sevk edilmek 
suretiyle onların 'hakları tam mânasdyle te
min edilmiş oluyor, fstihkak iddialarımı önüne 
geçmek şöyle dursun, istihkak sahiplerine daha. 
geniş ve daha salahiyetli bir dâva hakkı ve
riyor. Son fıkra hiç de yukarda ki fıkralarla 
'alâkalı olmayacak sevk edilmiş, istihkak da
vacısının malı ne suretle iktisabettiği ve borç-
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lunun elinde bulundurmasını gerektiren hu
kukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göstermek ve 
bunu ispat etmekle mükelleftir. Bİr ispat 
beyyinesi var. Bu da öbür fıkralarla alâkalı 
olmamakla ebraber Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun esas prensiplerinden birisi
nin tekrarından ibarettir. 

Hulâsatan arz edeyim muhterem arkadaş
larım, çok kıymetli arkadaşlardan teşekkül 
eden Karma Komisyon bu madde için çok uğ
raştığı anlaşılıyor. Fakat maddenin uğraşıl
maktan mütevellit güzel rengi gözükmüyor. 
Bizi müşkülâttan uzaklaştıracak, alacaklıyı 
bir an eivvel alacağına kavuşturacak, suiniyetli 
istihkak sahiplerini ortadan kaldıracak ibir şe
kilde madde tedvin edilmemiştir, getirilıme-
miştir. Ben rica ediyorum komisyondan 'bu 
maddeyi bir kere daha gözden geçirmek üzere 
geri alsınlar ve bir iki oturum sonra getirsin
ler. Madde bu haliyle çıkarsa istihkak dâvala
rının önüne geçmek şöyle dursun suiniyetli 
müstehliklerin daha fazla dâva açmalarına 
daha fazla dâva, kazanmalarına sebebiyet ve
receğiz. 

Muhterem arkadaşlar, açılan istihkak dâva
larının % 1 - 2 si reddedilmiştir, % 98 - 99 
kazanılmıştır, hüsnüniyetli olsun, suiniyetli 
olsun Şimdi bu düşünce ile nazarı dikkate 
alırsak, böyle bir madde çok. hafif geliyor ar
kadaşlar. Bunu geri almalarını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. 97 nci maddenin (a) fıkrası hak
kında verilen bir takrir, Sayın Inceoğlu'na 
aittir. Onu tekrar okutuyorum. Esbabı mueli-
he.sini okutmaya lüzum var mı, Sayın înec-
oğlu? 

MUSTAFA YILMAZ tNOKOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. Okutuyorum. 
(Mustafa, Yılmaz fnceoğlu'nun 54 ncü mad

de münasebetiyle okunan önergesinin ilk iki 
maddesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Efendim, tek
rar edeceğim, müstenkif gibi olan arkadaşlarımız 
var.. Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 11 e karşı 16 oyla takrir 
reddedilmiştir. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) - - Efendim, 

arkadaşımız takriri geri alsınlar... 
BAŞKAN — Sayın özden tecrübenizden ve 

çok kıymetli bir arkadaşımız olduğunuzdan şüp
hemiz yoktur. Ama arkadaşımız geri almıyorlar. 
Zatıâliniz bir takrir de vermiyorsunuz, şifahi 
tekliflerin oya konulmasına imkân yoktur. 

Bu itibarla maddeyi tekrar okutup reyinize 
arz edeceğim. Mamafih komisyona bir kere daha 
soralım. (Komisyona hitaben) Maddeyi geri al
mak istiyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Geri almıyorlar. Maddeyi tek
rar okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Madde 55 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 101 nei maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İcra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve ala
caklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için 
yedi günlük bir mühlet verir. İtiraz halinde işti
rak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki 
muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde 
dâva açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde 
dâva açmazsa iştirak hakkı düşer. Açılacak dâ
vaya basit yargılama usulüne göre bakılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6.1 için Sayın İneeoğlu'nun yani 
Millet Meclisinin kabul edip de bizini komisyo
nun çıkardığı madde hakkında bir takriri var
dır. Onu okutuyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
61 nci maddeye tekabül eden 110 ncu mad

denin son fıkrasından «ve alacaklı bir daha 
ilamsız takip talebinde bulunamaz* cümlesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon K. 
Mustafa Inceoğîu 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Bunu geri alıyorum efendim, lü
zumsuz. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Mx\DDE 57. — İcra ve İflâs Kanununun 

114 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gazete ile yapılacak ilânlara satış şartna

mesi teferruatiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin 
cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen 
kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın 
gün ve saati, satış şartnamesinin ve sair bil
ginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, ta
lep halinde ve ilânda gösterilen masrafı veril* 
mek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönde
rilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. 
İcra dairesince yapılması zaruri ilânlar dışında. 
taraflar şartnamenin tamamını masrafı kendile
rine aidolmak üzere diledikleri vasıtalarla ilân 
ediabilirler. Ancak hususi mallı iye-ıtteki ibu ilân 
resmî muameleye tesir etmez. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun Sayın Naci Arı. 

AHMET NACİ ART (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler; 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve 
Millet Meclisince kabul edilen tasarı metninde 
62 nci madde olarak gösterilen, C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca 57 nei madde ola
rak aynen kaimi edilen İcra ve İflâs Kanununun 
114 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 
denmekte, 114 ncü madde metninde hiçbir deği
şiklik yapılmadığı görülmektedir. 

Haddizatında bu fıkra eklenmezden evvel 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun evvelâ 
114 ncü maddesini bir değişikliğe tabi kılmak 
zarureti bulunmakta idi. Bu değişiklik tasarı
da ele alınmamış, Millet Meclisinde görüşmesi 
vapılmamış, maddeye bir fıkra ilâvesi ile yeti-
nilmistir. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
114 ncü maddesi şöyledir : 

«Satış açık artırma ile yapılır. Artırmanın 
yapılacağı yer, gün ve saat daha evvel ilân olu
nur. İlânın şekli; artırmanın tarzı yer ve günü 
ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memur-
luğunca alâkadarların menfaatlerine en muvafık 
geleni nazarı dikkate alınarak tâyin olunur.» 

Bu madde metnine, mâna ve ruhuna göre 
icra memurları artırma ilânının gazete ile yapı
lıp yapılmıyacağı hususunda takdir haklanın 
kullanacaklar demektir. 

Bu hal; tatbikatta aksaklıklar tevlidettiği gi 
bi suiistimallere de yol açmaktadır. Ayrıca 
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2 . 1 . 1961 tarihinde kabul edilip 10702 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak 9 . 1 . 1961 tari
hinde yürürlüğe giren 195 sayılı Basın İlân Ku
rumu teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin 
tatbikinde çelişmeye düşüldüğü müşahede edil
mektedir. 195 sayılı Kanunun 29 nen maddesi 
resmî ilânları tarif etmiştir, arz ediyorum : 

«Madde 29. — 
a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayın

lanması mecburi olan (özel dernekler hariç) 
veya 

b) Genel ve katına bütçeli dairelerle, il özel 
idareleri belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası 
kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşek
küllerin verdikleri, reklâm mahiyetini taşımıyan 
ilânlar, resmî ilân sayılır.» 

Bu maddenin sarih hükmünden anlaşıldığı 
üzere, iflâs ve satış ilânları. evvelâ resmî ilân 
hüviyetini taşımaktadır, 

Saniyen : 
195 sayılı Kanunun 31 nci maddesi resmî 

ilânların yayınlanma tarzını açıklamaktadır, arz 
ediyorum. 

«Madde 31. — 
«Resmî ilânlar, Basın - İlân Kurumunun şu

besi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde 
bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun 
şubesi bulunmıyan yerlerde, resmî ilânların ya
yınlanmasına valilikler aracı olurlar. Mevkute
ler aldıkları resmî ilânları zamanında yayınlar
lar. Haklı bir sebebolmadıkça bu ilânları almak
tan imtina edemezler. 6762 savılı Türk Ticaret 
Kanununun 37 nci maddesi hükmü saklıdır. 

Bu madde metninden de anlaşılacağı üzere 
tekmil ilânların Basın İlân Kurumu, şubeleri 
veya valilikler aracılığı ile dağıtılıp, fikir ve iç
tihat farkı aranmaksızın gazeteler ile yayınlan
ması zaruridir. 

Şimdi : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
114 ncü maddesi bir satış ilânının şeklini, gazete 
ile yayınlanıp, yayınlanmayacağı kararının veril
mesindeki takdir hakkını icra memurlarına bı
rakmıştır. . 

ölçü nedir? Belli değil. Âzami ve asgari ta
van veya taban miktarları meçhul yalnız alâka
darların menfaatlerine en uygun gelen nazarı 
dikkate alınacak. 

15.12.1924 0 : 2 
Bu takdir yetkisi tatbikatta suiistimalleri do

ğurabilir, suizanları teşvik ve teşci hattâ tev-
lidedebilir. 

Meselâ : İcra memurları insaf ölçülerini bir 
kenara iterek ve 114 ncü maddenin takdir yetki
sine sığınarak 100 liralık bir borç için gazete ile 
ilân kararı verip borçluyu borcun birkaç misli 
ilân bedeli Ödemeye mecbur kılarsa; veya 100 bin 
liralık bir gayrimenkul satışı için ilânm şeklini 
tesbit ederken gazete ile ilân yerine, mûtat ve 
münasip vasıtalarla, yani belediye hoparlörü, 
icra daireleri, Hükümet konaklan kapısına par
şömen sahifesine daktilo ile yazılmış ilânları ya
pıştırarak aramakla yetinirse kim ne diyecek ve 
ne gibi bir muamele, hangi hükümle tatbik edi
lecektir? 

Gazetelerin resmî ilân tarifeleri belli olduğu
na göre gazete ile ilân kararı vermemek için 
borçlu ile; iyi veya kötü, ön veya art bir düşün
ce ile anlaşma zemini hazırlama cihetine giderse 
kendisine nasıl ve ne şekilde dur denebilecektir? 

. Bu durumlar karşısında ilândan muradedilc-
cek gaye hâsıl olabilecek midir? 

Yurdumuzda vazife gören icra memurlarının 
tahsil sınırı bilgi ve mahareti, insan olarak his, 
kin, nefret, sevgi, menfaat, hattâ partizan sem
patiler hesaba katılıp, tatbikat safhasında doğa
bilecek şüphe ve tereddütleri nazarı itibara ala
rak maddeve bu açıdan vuzuh verilmesinin ge
rekli olduğu, kanısındayım. 

Ayrıca : Satış ilânının gazete ile yapılması
na karar verildiğinde; icra-iflâs ve satış ilân
ları resmî ilân olduğu için icra memurları te
reddütsüz bu ilânları 195 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince Basın - İlân Kurumu, şubeleri. 
veya valilikler aracı ile ilâri etmek mecburi
yetindedirler. 

Tatbikatta bu noktada aksama ve çelişmeler 
görülmektedir. 

Basın - İlân Kurumunun yurdun her yerin
de şubesi yoktur. İlânlar tevziini kontrol güçlü
ğü ile karşı karşıyadır. İllerde tevziat valilikler 
aracı ile yapılmaktadır. Valilikler de bu görevi 
işleri nisbeten daha az olan daire müdürlerine 
tevdi etmektedirler. Bu görev Basın - İlân Ku
rumu adma fahrî olarak yapıldığı, nimet bir 
yana, külfet ve hattâ çok defa tariz ve töhmet 
altında kalmayı sağladığı için gerekli titizlikle 
takibi mümkün olamamaktadır, 
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Bilhassa büyük şehirler dışındaki yerlerde 

icra ilânları gazetelere, ya hemen hemen hiç, ve
rilmemekte, veya icra memurunun hangi gaye ile 
olduğu kestirilebilen, veya sempatisi olduğu hat
tâ zamanın iktidarına yakınlığı herkesçe bilinen 
gazeteleri tercih ettikleri de görülegelmektedir. 

Bütün bu sebep ve durumlar karşısında : 
Evvelâ icra dairesince gazete ile yapılması 

zaruri ilânların şekline bir açıklık verebilmek, 
Saniyen : Gazete ile yayınlanacak îcra - İf

lâs ve satış ilânları resmî ilân olduğundan her 
türlü tereddüt, ön ve art düşünceleri yok etmek 
için 114 ncü maddeye eklenen fıkranın sonuna : 

«Basın - İlân Kurumu teşkiline dair 195 sa
yılı Kanunun 29 - 30 - 31 - 32 nci maddeleri hü
kümleri saklıdır.» cümlesi ile, mezkûr fıkranın 
baş kısmına da : 

«Değeri 1 000 lira veya daha fazla olan men
kul ve gayrimenkul satışlarında gazete ile ilân 
şarttır.» 

Cümlesinin ilâvesinde zaruret ve fayda var
dır kanısındayım. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Naci Ari'nin takririni 

okutuyorum. 

Oumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren Me Millet Meclisince kabul 
edilen tasarı metninde 62 nci madde olarak gös
terilen, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunca 57 nci madde olarak aynen 
•kabul edillen İcra ve İflâs Kanununun 114 ncü 
maddesine eklenen fıkranın baş kısmımı «Değe
ri 1 000 lira veya daha fazla olan menkul ve 
gayrim'erikul satışlarında gamete ile ilân şarttır» 
cümlesinin fıkranın son kısmına da : 

«Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sa
yılı Kanunun 29, 30, 21, 32 nci maddeleri hü
kümleri saklıdır» 

Cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

A. Naci Arı 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
ASAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTU'S (Cumhurbaşka-
nınca S. Ü.) — Efendim, muhterem arkadaşım 
iki ilâve arzu ediyorlar. Birisi, 1 000 liraya ka
dar olan satışlarda gaz'ete ile ilân mecburidir şek
linde bir fıkra eklensin, diğeri de, 195 sayılı Ka-
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nunun sayılan maddelerinin saklı olduğuna dair 
bir hüküm konsun, diyorlar. Gerekçesini biraz 
evvel izah buyurdular. Biz Komisyon olarak bu 
görüşe katılmıyoruz. Kısaca sebeplerini arz ede
ceğim . 

Efendim, bu fıkra 114 ncü maddeye eklenen 
bir fıkradır. 114 ncü maddenin değişmiyen, yük
sek huzurunuza getirilmiyen kısmında şöyle bir 
fıkra vardır «İlâmın şekli, artırmanın tarzı, yer 
ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra 
memurunca alâkadarların menfaatlerine en mu
vafık geleni nazarı dikkâte alınarak tâyin olu
nur.» Demek ki, buradaki ölçü alâkadarların 
menfaatlerine en muvafık ıgeTen şekli seçmekte
dir. İcra memuruna bir takdir hakin verilmiştir, 
icra. memuru bir miktar ite bağlanmamıştır. Ta
rafların menfaatlerine en uygun şekil hangisi 
ise onu seçecektir. 

Bazan gazeteyle ilân edilmesi en uygun şe
kildir, bazan da bunun mahallî vasıtalarla diğer 
şekillerle ilân edilmesi uygun olur. Bunu icra 
memuru mtihaıbedeeektir. Görülüyor ki. icra me
muru ijân. hususunda tamamen serbest bırakıl -

-.mis değildir. Benim canım böyle istiyor diye
mez. Tarafların menfaatlerine en uygun olanını 
yapmakla mükelleftir. Böyle yapmadığı takdirde 
kendisi sorumlu olur. 

Bundan başka maddenin sonunda şöyle bir 
hüküm, vardır, şimdi yüksek huzurunuza gelen 
tasarıda : İcra dairesince yapılması zaruri ilân
lar dışında taraflar şartnamenin tamamını'mas
rafları kendilerine aidolmak üzere diledikleri va
sıtalarla ilân edebilirler. Ancak hususi mahiyet
teki bu ilân resmî muameleye tesir etmez. Bu 
hükümle taraflardan birisi arzu ettiği takdirde 
icra, memuru gazete ile ilânı bunların menfaatle
rine uygun görmediği takdirde taraflar arzu edi
yorlarsa, keyfiyeti gazete ile ilân ettirmek im
kânına sahiptir. Parasını verir, ilân ettirebilir. 
Zaten öteki şekilde parayı netice itibariyle bili
yorsunuz, borçlunun ödemesi ieaibetmektedir. Ya
ni taraflardan birisinin (»demesi icabetm ektedir. 
Şimdi gerek İm hükmün mevcudiyeti gerekse, 
bizim değiştirmediğimiz maddede icra memuru
na verilen kıstas, yani tarafların menfaatllerine 
aynen muvafık gelen -secim emri karşısında biz 
bunu 1 000 lira diye bir kayıtla bağlamayı doğ
ru bulmuyoruz, öyle haller olur ki, 1 000 lira
dan daha. aşağı olan bir hâdisede ilân mecburi-
veti hâsıl olabilir. 

458 



C. Senatosu B : 16 
Bin liradan yukarı olan bir hâdisede ilânü, 

lüzum hasıl oLınıyaMlir. Her mesele hâdisesi 
ne göre takdir edilecektir. Bu bakımdan icra me 
muruna bir takdir hakkı vermek resmî olan ilân 
bakümmdan yerinde oilur. Taratıl ar eğer arzu 
•ediyorlarsa, alacaklı, borçlu, üçüncü şahıs arzu 
ediyorlar ise icra memurunun verdiği karar ken
dilerini tatmin etmediği takdirde ilân yapimak 
hakkına .sahiptirler, biraz evvel fıkrayı okudum. 

Arkadaşımın son fıkraya ilâvesini arzu ettik
leri fıkraya »'elince, buna hiç lüzum olamadığı 
kanaatindeyim. Çünkü, bütün resmî ilânların 
195 sayılı Kanuna göre yapılması gerekmektedir. 
Biz o kanunun tatbik edileni iyeceğine dair bir 
hüküm sevk etmediğimize göre o kanunun falan 
falan maddeleri hükümleriyle saklıdır diye bu
rada bir hüküm sevk etmek büsbütün zihinleri 
karıştırır tereddütleri muellbolur. Hattâ böyle 
bir hüküm sevk edilmesi o kanunun diğer mad
deleri tatbik edilmiyecek mi gibi bir tereddüde 
yol açabilir. Bu bakımdan buna lüzum görmü
yoruz. Buyurdukları gibi ilâna karar verildiği 
takdirde bu resmî ilân, 195 sayılı Kanun hüküm 
leri dairesinde yapılacaktır. Bundan evvelki mü
zâkereler sırasında kaıbul buyurduğunuz, tcra 
İflâs Kanununun 44 ncü maddesinde mahallin 
münasip vasıtalariyle ilân keyfiyetini dalı a ev
vel Yüksek Senato kaibul ' buyurmuş idi. Tica
reti terk edenlerin mal beyanında bul un mala i'i 
ve o mal beyanına aidolan vesikaların ilânı ko
nusunda gazeteyle ve alacaklının bulunduğu yer
lerde mutat ve münasip va«ıtadarla ilân edilir, 
diye bir hüküm mevcut idi. Bu hüküm de ka
bul edilmişti. Şimdi önümüzdeki hâdisede halka 
duyııruilması gayet, mümkün olan, kolay olan ve 
büyük önem taşiiinıyan işlerde pekâlâ malıallî va
sıtalarla, belediye' boparlörleriyle icra dairesi'1 e 
keyfiyetin yazılı olarak asılması suretiyle veya 
eğer •mutatsa, tellâl bağırtmak suretiyle keyfi
yeti ilân etmek mümkün olaıbilir. 

Yine tekrar ediyorum, bununla tatmin olmı-
yan taraflar daima meseleyi mahallinde çıkan 
gazeteyle veya başka yerde çıkan bir gazeteyle 
ilân ettirmek imkânına sahiptir. İşte bu sebep
ten biz bağlayıcı bir hüküm getirmeye taraftar 
değiliz. Günkü bu hüküm bin lira sayılır. Niçin 
1 000 liradır da 1 200, 1 500 değildir. Bu du
rum münakaşaya selbebiyet. verecek bir hüküm
dür. Böyle hükümlerde rakam kovmamak kev-
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fiyeti, umumi bir ışık tutarak ilgili memurun 
takdirine bırakmak en isabetli yoldur. 

Burada da böyle yapılmıştır, tcra memuru 
tarafların mıenfaatimc 'en uygun şekli seçecek
tir. İcra memuru sorumsuz bir şahıs değildir. 
Bu şekilde hareket etmesi halinde kendisi so
rumlu olacağı gibi keyfiyetin Yargıtay tarafın
dan murakabesi yolu daima açıktır. İhalenin 
tesciline aidolan müracaatlarda takdir hakkını 
kötüye kullanması halinde ihalenin feshine ka
dar gidilebilir kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak takririn nazarı dikkate alınma
masını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir soru var, Sayın Artus. 
Sayın (lerger, buyurun sualinizi^sorun. 
YASFİ (JURGKR (Urfa) — Maddede şöyle 

denilmektedir: 
«İcra dairesince yapılması zaruri ilânlar dı

şında, taraflar şartnamenin tamamını masrafı 
kendilerine aidolmak üzere diledikleri vasıta
larla ilân edebilirler. Ancak hususi, mahiyetteki 
bu ilân resmî muameleye tesir etmez.» .Bundan 
maksat nedir? 

ANAYASA VK ADALET KOMİSYONU 
SÖZUÜSÜ A M i l / ARTUS (Devamla) — Mak
sat şu : Bu ilân sadece .daveti celbetmek için 
özel olarak yapılan ilândır. Yani, tarafların ken
di kanaatlerine göre lüzum gördükleri bir-ilân
dır. Bu ilânda bâzı hususların eksik olması, ek
sik' çıkması, yanlış olması ve saire gibi konular 
i.İleride ihalenin feshi için 'bir müracaata mesnet 
teşkil etmez. 

Ayrıca şunu da arz edeyiıdfc: 
İcra memuru hâdisenin hususiyetine göre 

gazete ile ilâna lüzum görmemiştir. Ona muka
bil mûtat vasıta ile ilân yapmıştır. Bunlar res
mî muameleye esas olacaktır. Kaka t ilgili şu ve
ya bu sebeple, psikolojik sebeplerle tutmuş, ilân 
yapmış, buna mâni olamıyoruz. İlân masrafla
rı kendisine aidolmak üzere yapabilir. Şimdi bu 
ilân ilerde acaba resmî muamele bakımından 
dikkate alınıp üzerinde durulacak mıdır? Res
mî muamele bakımından dikkate alınıp üzerin
de durulacak bir vaziyet değildir. Bunun doğ
ru olup olmadığı meselesi kendisine aittir. Me
sele bundan ibarettir. 

HKRKM ÖZıDEN (İstanbul) — Bu yapılan 
[ilânın masrafı umumi masraflara geçecek 
midir.' 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (Davamla) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Takririn netice kısmını tekrar 
okutuyorum, baş tarafına lüzum yok. 

ı (A. Naci Ari'nin taririnin son kısmı tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edidceğim. 

(Madde 57 yeniden okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
miy ünler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — icra ve iflâs Kanununun 118 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış bedelinin ödenmlamesi, ihale farkları
nın tahsili sureti 

Madde 118. — Satış peşin para ile yapılır. 
Ancak icra memuru müştieriye yedi günü 
geçmemek üzere bir .mühlet verebilir. Satılan 
mal bladeli alınmadan teslim olunmaz. Verilen 
mühlet içinde müşteri bedelin, hepsini vermez
se icra dairesince mal yeniden artırmaya çı
karılır ve 116 ncı maddenin 12 nci fıkrası tat
bik olunur. 

Mal kendisine ilk ihale edilen kimse \|3 
kefilleri iki ihale arasındaki farktan vu diğer 
zararlardan mesuldürler. Gıecilkme faizi yüzdte 
on olarak Üıeısabedirir. 

Bu fark ive faiz ayrıca ihiüikıme hactet kal
maksızın dairece tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Olmadığına göne maddeyi oy
larınıza arz «ediyorum, Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — İcra vte İflâs Kanununun 
119 ncu (maddesinin (5) numaralı ibetndi aşağı
daki şekilıdla değiştirilmiştir : 

5. Maıhcuz analların ınnuhaımmen değeri bin 
lirayı ıgeçmezse. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen!. 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler.. Etmiyienler. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — icra ve iflâs Kanununun 
124 ncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 
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Artırmaya iştirak edeceklerin, gayrimen

kulun muhammen kıymetinim yüzde onu nis-
betinde pey akçesi veya smlillî bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi etmeleri şartname
ye yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edeaı-
ler.. Etmiyenlier.. Kabul edilmiştir. 

MADDE ı61. — icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 126 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Artırmamın ilânı ve ilgililere ihtar 
Madde 126. — Artırma, satıştan en az bir 

ay önce ilân olunur. 
İlânda : 
1. Satışın yapılacağı yer, gün ve saat, 
2. Artırma şartnamesinin hangi tarihten 

itibaren herkes tarafından görülebileceği, 
3. Tâyin edilen zamanda artırma bedeli 

gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde 
yetmişbeşini bulmadığı takdirde, en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere, artırma
nın 10 gün daha uzatılmış olacağı ve onuncu 
günü aynı yerde, saatte gayrimenkulun en 
çok artırana ihale edileceği (Bu ikinci iha
lenin yapılacağı yer, ıgüıı ve saatin ilânda açık
ça gösterilmesi .mecburidir.), 

4. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgi
lilerin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı •müısbiteleri. ile onbeş gün içinde icra 
daireöine bildirmeleri yazılır. Aksi halde, hak
ları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bede
linin paylaşmasından hariç kalacakları da ilâve 
edilip. 

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapı
lır. 

114 ncü maddenin 2 nci ve son fıkrası hü
kümleri gayrimenkulun satış ilânı hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 62. — icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Karnınla değişik 133 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
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İhalenin feshi ve farkının tahsili 

Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihale 
olunatı kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse, ihale kararı icra 
memuru tarafından fesedilerek teminat akçesi 
alıcının son fıkra gereğince mesul bulunduğu 
meblâğa mahsubedilmek üzere alıkonulur. Ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim
senin ileri sürdüğü pey, 129 ncu maddenin ilk 
fıkrasına uygun bulunması ve bu kimsenin 
adresinin de malûm olması halinde, bir muh
tıra tebliğ edilerek arz ettiği bedelle gayri
menkul kendisine teklif edilir ve üç gün zar
fında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı 
olmaz veya cevapsız bırakırsa veya bulun
mazsa, gayrimenkul icra dairesince hemen yedi 
^nn müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırma 
ilgililere tebliğ edilmeyip yalnız ilânla iktifa 
olunur; bu artırmada, teklifin 129 ncu mad
denin 2 nci fıkrasındaki hükümlere uvması 
şartiyle gayrimenkul 'en çok artırana ihale olu
nur 

Her iki halde de kendisine birinci defa ihale 
ed'ilen kimse ve kefilleri iki ihale arasındaki ba-
kıve farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
yüzd^ rvı he^hivTe gee'kmis faillerden mesul
dü"". îhale farkı ve «recen günlerin faizi ay
rıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olu
nur. 

R A ^ M V J — Bu^n^uuz. 
ÖMER T,HTFl BOZCALT fîzmir^ — Muh

terem arkadaş1 ar. Bu madde ve bundan ev
velki kabul edilmiş olan maddelerde, ivi ni
yetle satışa iştirak rtmiven kimselerin malî va
ziyetleri mü^adilomadığı takdirde, gerek ala-
csklıyı gerekse borçluyu ızrar ettkleri zaman 
her hangi bir cezai müeyyide altında değil 
dirW. 

Misal arz edev;m. Satışın uzamasını arzu 
eden bonOıı satışa iştirak edecek iki yakinini ha
zır bulundurur, bunların her ikisi de ihalece 
iştirak ederler, ihaleye bu iki iştirak edenler
den daha fazla pey süren kimse namına ihale 
edilmek suretiyle neticelenir. Bundan evvelki 
ihaleye iştirak eden ve daha az pey süren kimse 
ihalenin feshini ister. Karşı taraf kendi üze
rine 'ihale edilen kimse olur. Evvelce vâki an
laşma dairesinde ihalenin bozulmasına muva
fakat eder. Hâkim, tarafların bu ikrar ve ka-
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bulu ile bağlı olduğu için icra tetkik mercii, 
yapılan ihalede bafkaca bir yolsuzluk olmadığı 
halde ihalenin fesh'ne karar vermek mecburiye
tinde kalır. Ve tatbikatta b'.r iki defa tezahür 
eden bu gibi hâdiselere tesadüf etmiş bulu
nuyoruz. 

Bir de, rehriin paraya çevrilmesi voliyle vâki 
satışlarda bir evvelki artırma ikinci defa ya
ralan tobVgat üzerine, şövle arz edeyim: düşük 
bir bedel teklif ettiği halde ikinci takdir edi
len kıvmeftm de üzerine çıkarak artırmaya iş
tirak etmiş olur. 

îstirak eden kimse para.vı ödemed*pi için 
d i b i n e tebligat vanılır. Ve razı olduğu tak
dirde ihalesi iktiza eder. Yine rıza göster
mez, veva, «?österdwi takdirde hede^nin du
nunda b'r fiyattır. Daha aşağı bir bedel teklif 
eden kirmeye teklif oHmur, o da alamıvacash-
m sövler. Aradaki fark da her ikisinin malî 
vnziveti mü«a i dolmadı kından tahsil edilemez. 
Bu fr'bi hallerde kanunumuz ve bu iki madde; 
tad'lât, hakikaten birtakım yenilikler PT'tirmiş 
ve fakat bunların hepsi de satışa iştirak eden 
kimselerin malî vaziyetleri düzdün olduğunu 
ve bu tazminatı ve saireyi S diyebilecek durumda 
kimse olarak düşünülmüştür. 

Malî vaziyeti müsaidolmıyan, parası pulu 
•olmıyan her hangi bir k;msenin bu gibi sa
tışlara iştiraki halinde hiçbir emvali bulun
madığı için ne tazminatı, ne faizi ne de ve sai-
renin arasındaki farkın alınması imkânsızdır. 
Bu bakımdan maddenni ikinci fıkrasına ben
deniz şöyle bir fıkra ilâvesini düşünüyorum. 
Bilmiyorum, komisyon kabul buyurur veya mad-
devi geri alır ve müessir b:r fıkra koyarlarsa 
tabiî daha muvafık olur. 

«Ve avrıca sırf alacaklı veya borçlunun ızrar 
kastı ile satışa iştirak ettiği sabit olan kötü ni
yetli kimse, 337 nci maddeye göre cezalandırı
lır.» denilmek suretiyle cezai bir müeyyide altı
na koymuş ve 337 nci maddedeki unsurlar da 
buna göre ilerde vereceğim takrirle tevazün et
miş olursa malî vaziyeti düzgün olmıvan veya 
sureti mahsusada izhar edilmiş olan kötü niyet
li kimselerin satışlara iştirak suretiyle alacak
lının hakkını veyahut borçlunun malını daha az 
bir bedelle satışının temin yolunda vâki olacak 
iştiraklerin bu cezai müeyyidelerle önlenmiş 
olacağı kanatindeyim. Çünkü parası pulu olmı-
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yan herhangi bir kimsenin bu gibi müeyyideler
le, yani tazminat, farkın ödetilmesi, faizlerle 
hiçbir şey yapılamıyacağı aşikârdır. Bunu an
cak cezai bir müeyyide ile korkutularak veya 
onların tecziye yolu ile belki bunların fesat ka
rıştırmaları veya gerek alacaklının gerek borç
lunun ızrar etmeleri önlenmiş olur kanaatinde
yim. Takririm iltifat görürse faydalı olur ümi-
dederim. Hürmetlerimle, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, buyuran. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Reis ve muhterem arkadaşlarım. Şimdi heyeti-
âlinizin huzurunda okunmuş bulunan madde 
Komisyonumuzca, Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan metnin aynen kabul edilmiş bu
lunması sebebiyle bana öyle geliyor ki, bugün 
mevcut bulunan bâzı aksaklıklar tamamen gi
derilmiş ve bugünkü gerçeğe uygun bir hale 
getirilmiştir. Bendeniz şahsan bu acıyı çeken 
bir avukat olarak Altındağ Mahkemesinde bir 
gayrimenkul satışı için dört senedir uğraştığım 
halde gayrimenkulu satmak mümkün olmamış
tır. Fakat yeni gelen metinde bu satışa mâni 
olacak bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Ba
na öyle geliyor ki, bunun demin konuşan muh
terem arkadaşımın bütün endişelerini gider
miş olması lâzımdır. Şöyle ki, teminat akçesi 
alıcının son fıkra gereğince mesul bulunduğu 
meblâğa mahsup edebilmek üzere alıkonulur. 
İşte gayri mes'ul satıcılarından bulunan, biri
si gelip yüzbin liralık gayrimenkule ikiyüzbin 
lira, ikincisi 15 bin lira derse, birincisi almayıp 
ikincisine yapılan tebligatta da olmadığı tak
dirde pey akçesi iade edildiği halde bu yeni ge
len hükümle pey akçesi iade edilmiyerek son
radan yapılacak, fıkranın son maddesine göre 
mahsup edilebileceğinden bu endişelerin tama
men giderildiği hukukî kanaatindeyim. Bu ba
kımdan gerek Komisyon ve gerek Millet Mec
lisi 'metninin ihtiyaca cevap verecek vaziyetin-
dedir. Hürmetlerimle. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Mü
saade ederseniz arkadaşıma cevap vermek is
terim. 

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

terem arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımın ver
miş olduğu cevap bendenizi tatmin etmedi. Se
bebi şudur : Tatbikatta bu gibi kötü niyetli iş
tirakçiler hakiki alıcılar değildir. Bunlar işti-
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rak ettikleri zaman da mutlaka alacaklı veya 
borçlunun arzusu ile iştirak eden kimseler ve 
daha ziyade de borçlu tarafından temin edilmiş 
kimseler olur. Satışı uzattırmak ve bu arada 
kendi düşündüğü kötü niyetli arzularını isafı
na matuftur. Yüzde on gibi bir para borçlu, 
bittabiî parası olduğu zaman borcunun tamamı
nı öder. Elinde mevcut yüzde elli gibi bir pa
ra var. Bunu muhtelif kimselere tevzide yüzde 
on olarak yatırılabilir. Bu yatırılan para da hiç
bir zaman zayi olmaz ve borcuna mahsup edilir. 
Eksik mevzuatımızda dahi bu gibi paraların borç
tan gayrı bir yerde mahsubedileceğine dair bir 
hüküm yoktu. Fakat bu gibi yatırılan paralar 
borca mahsubedilmekte idi. Yüzde on parasını 
yatırılmış olması borç için zayi edilmiş bir para 
değil, hu ancak kendiniııin borcunun yüzde 
onunun ödenmesini temin etmiş oluyor. 

Bu bakımdan son fıkradaki müeyyidede be
nim arz etmiş olduğum kötü niyetli kimselerin 
tarafları ızrar kastı ile vâki iştiraklerini önle
meye kâfi değildir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, İcra ve İflâs Kanunu gibi 
birçok kimseleri alâkadar eden, yani alacaklı
yı, borçluyu. 3 ncü şahısları ve bu gayrimenkul 
üzerinde hak talebeden kimseleri alâkadar eden 
bir kanunu dört başı mamur bir şekilde yap
mak ve herkesi memnun etmek hakikaten müm
kün olamaz. O halde kanun yapan bütün bu 
menfaatleri en iyi şekilde bağdaştırmak, uzak
laştırmak mevkiindedir. Şimdi bu maddenin 
eski şekli çok şikâyet konusu olmuş ve birçok 
haklı tenkidlere hedef olmuş bir halde idi. Na
sıldı eskiden vaziyet? Eskiden şöyle bir durum 
sık sık ortaya çıkıyordu. Bir alıcı yanında hiç
bir serveti olmıyan, kendisinden hiçbir şey tah
sil etmek imkânı bulunrmyan bir adamla bera
ber icra dairesinde bir ihaleye iştirak ediyor
du. Her ikisi de teminat yatırıyorlar ve ihaleye 
giriyorlar. 

Alıcı farz edelim on bin lira pey sürüyor. 
Yanındaki hiçbir varlığı olmıyan adam birden
bire yüzbin lira diyor. Yüzbin lira deyince di
ğer alıcılar ihaleyi meselâ elli, altmış, yetmiş 
bin liraya almayı düşünenler derhal tabiatiyle 
çekiniyorlar. Yüzbin lira pey süren kimsenin 
üzerine gayrimenkul ihale ediliyordu. Kendisi-
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ne yirmi gün mühlet veriliyor. Fakat yirmi gün 
geçtiği halde adam gelip ödemiyordu. Haddiza
tında bu adam, on bin lira pey süren adamın 
ortağıdır, adamıdır. Yirmi gün içinde parayı 
yatırmadığı için ihale feshediliyor ve madde
nin eski şekline göre ondan evvel en çok artı
ran kimse onbin lira veren kişi olduğu için ona 
teklif yapılıyor; alır mısınız diye ? Alırım diyor 
ve derhal kabul ediyor. Gayrimenkul bu suret- I 
le 10 bin liraya bu zata ihale edilmiş oluyor, j 
îşte bu şekildeki kötü hileli anlaşmalara zemin ! 
teşkil ettiği ve imkân verdiği için bu madde İ 
bugünkü şekli ile yeni baştan düzenlenmiş bu- I 
lunmaktadır. Nedir maddeye konan en mühim 
hüküm1? Maddeye konan en mühim hüküm di
yor ki, «en çok artırana ihale yapılır. Ve ken
disine verilen süre içinde parayı ödemezse on
dan evvelki kimseye ancak o kimsenin artırdı- ! 
ğı miktar 129 ncu maddede yazılı miktara ulaş
mış olmak şartiyle teklif yapılır» 129 ncu mad
dedeki nedir? Kıymetinin % 75 i bulunması ve 
takibi yapan alacaklının alacağına rüçhanı ha
iz bulunan alacakların karşılanmış olması. Bu 
şart mevcutsa ancak ikinci kimseye ihale yapı
labilecek. Eğer bu mevcut değilse tekrar yeni
den ihaleye gidilecektir. Bu suretle biraz evvel 
arz ettiğim hileli anlaşmalar bertaraf edilmiş 
oluyor i 

Sonra, eskiden pey akçesinin dahi zarara 
mahsubuna imkân yoktu. Onun için takib' vRr>-
mak, haciz koymak vesaire gibi muamelelere 
ihtiyaç vardı. Şimdi maddeye konan bir fıkra 
ile, Sayın Yeşilyurt'un da ifade ettikleri gibi, 
bu pey akçesinin de doğrudan doğruya arada
ki zarara mahsubedilmiş imkânı sağlanmış bu- , 
lunuyor. I 

Şimdi, daha ileri gidelim, Sayın Bozcalı ar
kadaşım diyor ki ; bu şekilde zarara sebebiyet 
veren, ihalenin bozulmasına sebebiyet veren 
kimse 337 nci madde gereğince cezalandırılır 
divor. Biz buna katılmıyoruz. Bunu yapabilsek 
çok iyi olur, ama arz ettiğim gibi her şeyi mad
delere, kanunlara koymaya imkân yoktur. Da
ha önemli zaruretler bundan bizi vazgeçirmeye 
sevk ediyor. Nedir o? O zaruret, icra dairelerin
de yapılan gayrimenkul satışlarına halkın rağ
betini daima muhafaza etmek mecburiyeti. E^er 
böyle bir cezai hüküm koyarsanız derhal halk 
arasında yayılacak fikir ve kanaat şu olacak
tır. Aman kardeşim, icra dairesine gidip başını 
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belâya sokma. Çünkü hapis var, ceza var. Ne-
melâzım, ne olursa olsun. Bu kanaati halkta 
uyandırmamak lâzım. Bunu uyandırırsanız icra 
dairesindeki satışların birdenbire rağbeti düşe
cek ve gerek alacaklıyı ve gerekse borçluları 
tatmin edecek şekilde bir ihale yapıp bir bedel 
temin etmek imkânı ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu bakımdan ne eski metinde ve ne yeni metin
de ki, birçok tecrübeli ve bilgili arkadaşların 
uzun uzadıya tetkiklerinden geçerek hazırlan
mış bulunmaktadır, ne de Komisyonumuz bu. 
maddeye böyle bir ceza hükmü koymaya taraf
tar olamamıştır. Çünkü mesele gayet hassastır. 
Adam parasını verecek, ihaleye girecek, hattâ 
kendisinin suitaksiri olmasa bile öyle bir du
rum olacak ki, kendisi bu cezaya hedef olabile
cek. 

Herkese herşeyi anlatmaya imkân var mı? 
Burada bugüne kadar yüzlerce kanun çıkar
dık. Bu gibi birçok vaziyetlerde haklı olarak 
arkadaşlar halkın üzerinde uyandıracağı psiko
lojik tesirden bahisle o şekilde bir zorlama hük
münün konulmasına engel olmak istediler. Hal
buki aslında korkulacak hiçbir şey yoktur. Sırf 
psikolojik faktör nazara alınarak böyle bir hü
küm konulamaz tezi savunulmuştur bu kürsü
den. Şimdi buna benzer bir vaziyetle karşı kar-
şıyayız. Burada da böyle hileli anlaşmalara gir-
miyen bir adam dahi ihalenin fesedilmesi ve sa
ire böyle hükümler karşısında kendisinin cezai 
tehdit altında olacağını ve cezaya hedef olabi
leceğini, masum olarak bir cezaya hedef olabi
leceğini düşünerek böyle bir anlaşmaya ihaleye 
girmekten çekinebilir. Onun için bu rağbet me
selesi yani icra dairelerinde yapılan ihalelere 
rağbet meselesi ihmal edemiyeceğimiz şekilde 
burada ağır basmaktadır. Arkadaşımızın esa
sında haklı olan teklifini bu bakımdan feda et
mek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Kendileri de 
uygun görürlerse bu maddenin aynen kabulü
nü rica ederim. Biraz evvel arz ettiğim mühim 
boşluklar doldurulmuş ve kötü anlaşmalar* ön
lenmiş bulunmaktadır. Biz bu kadarla yetinme
yi uygun buluyoruz. Daha ileri gidelim derken 
büsbütün esaslardan fedakârlık yapmak icabe-
decektir. Bu sebeple eğer müsaade buyurulur-
sa önergsnin reddini istirham durumunda oklu
ğum için üzülüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu husufta v v ^ r r ? i H t^l^i-c 
vardır. Birisi Sayın Lûtfi Bozcalı'ya, birisi de 
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Sayın Zeki Kumrulu'ya aittir. Saym Bozeah; 
takririnizde 63 ncü madde yazılmış. Yanlış ol
duğu için düzeltmeme müsaade eder misiniz 
62 nci madde olarak, tashih ediyarum ve oktuyo-
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
62 nei madde ile değiştirilen 133 ncü madde

nin 2 nci fıkrasına aşağıdaki ekin yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Ek : Ve ayrıca, sırf alacaklı veya borçluyu 
ızrar kasdiyle satışa iştirak ettiği sabit olan kötü 
niyetli kimse (337) nci maddeye göre cezalandı
rılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 62 nci maddesi ile değiştirilen 

133 nncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

ödeme günü olmadığı halde kötü niyet veya 
maksatlarla artırmaya katılan kimseler hakkında 
Türk Ceza Kanununun 343 ncü maddesi uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu iki takrirden benim anladı
ğım mânada Saym Kumrulu'nun takriri daha 
aykırıdır. Çünkü Türk Ceza Kanununun 343 ncü 
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maddesinden bahsediyor. Sahtekârlık babmda-
dır. Bu daha ağır mesuliyeti ve cezayı mucibol-
duğu için daha aykırıdır. Onun için evvelâ 
bunu oylarınıza arz ediyorum. 

ZEKÎ KUMRULU (Ordu) — Efendim, mü
saade ederseniz takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, ödeme gücü olmadığı halde, ihaleye 
giren bir kimse icra dairesine karşı yalan beyanda 
bulunmuş sayılır. Teklif ettiğim 343 ncü mad
dede esasen resmî mercilere yalan beyanda bulu
nan kimselere karsı zaten tatbik edilen bir mad
dedir. Binaenaleyh, icra dairelerinin resen yap
ması lâzımgelen bir hususu vuzuha kavuşturmak 
için bu teklifi yapmış bulunuyorum, takririmin 
kabulünü istirham ederim. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Saym 
Kumrulu'nun takririne iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Bozcalı bu takrire iştirak 
ediyorlar. Komisyon!.. Katılmıyor, Hükümet!.. 
Kabul etmiyorlar. Saym Kumrulu'nun ver
diği ve Bozcalı arkadaşımızın iştirak ettiği tak
ririn dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15,00 de toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum; Anayasa 
mucibince Bütçe Komisyonuna vermekle mükel-

BAŞKAN — Gündem dışı iki söz istemi var
dır. Bir tanesi Sayın Fethi Tevetoğlu tarafın
dan yapılmıştır. Uygun görerek kısa olmasını 
bildirdiği şekilde o ricayı tekrarlıyarak kendi
sine söz veriyorum. 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; üye 
olarak katıldığı Asya Milletleri Komünistlikle 
Mücadele Birliği Konferansında Kıbrıs dâ
vasında elde edilen başarı ile Türk - Japon dost
luğunun yıldönümü münasebetiyle Japonya'ya 
vâki ziyeretinde Kıbrıs konusunda vâki temasla
rına dair demeci. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, 

Yüksek müsaadelerinizle, geçen ayın son haf
tasında, Milliyetçi Çin'in Başkenti Taipei'de 
bizim de dâhil bulunduğumuz 51 ülke temsilci-
ierinin katılması ile akdedilen (Asya Milletleri 
Komünizmle Mücadele Konferansı) nda Kıbrıs 
dâvamızla ilgili olarak ittifakla alman bir 
önemli karar hakkında Yüce Senatoya kısaca 
bilgi vermek istiyorum. 

Beş kelimelik İngilizce adının baş harfleriyle 
(APACL) diye anılan (Asya Milletleri Ko
münizmle Mücadele Birliği) ilk olarak 1954 de 
8 Asyalı memleket tarafından kurulmuştur. Bu 
Birlik, bütün Asya memleketlerine, Pasifik ve 
Afrika komşularına kadar genişletilmek sure
tiyle ve bütün Batılı memleketler temsicileri de 
müşahit sıfatiyle çalışmalara davetle, faaliyet
lerini, milletlerarası bir seviyeye yükseltmiştir, 

Her yıl artmış basanları ile 22 si Asyalı ta-

lef olduğumuz 15 kişi de hesaba katılarak top
lantı nisabımız tamamlanmıştır. 

biî üye ve 29 u diğer dört Kıtanın memleketleri 
olmak üzere Birliğin bu defaki Onuncu Yıllık 
Konferansına 51 memleketten 200 e yakın temsil
ci delege ve müşahit katılmışlardır. 

1957 deki üçüncü yıllık konferanstan beri 
memleketimiz de, Parlâmentomuzdan ve basını
mızdan davet olunmuş delegeler tarafından bu 
Konferansta temsil edilmiştir. İki yıldır Türki
ye'mizden birer basın temsilcisi ile Konferansa 
delege olarak bendeniz davet olundum ve katıl
dım. Yakında bu memleketlere gönderilecek iyi 
niyet heyetlerimize müzahir bir vasat hazırlan
mış olur ve önümüzdeki ay, Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs dâvamızın görüşülmesinde de bir fayda 
sağlanır düşüncesiyle, bu yılki (Asya Milletleri 
Komünizmle Mücadele Konferansı)' umumi he
yetinde, Kıbrıs'ın komünizm açısından da arz 
ettiği büyük tehlike konusunu ele aldık. Hür 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli meselele
rin yalnız o çevredeki millet ve memleketleri de
ğil, bütün hür dünyayı ilgilendirdiği gerçeğine 
örnek verdiğimiz Kıbrıs buhranı hakkındaki açık
lamamız, bütün memleket temsilcilerinin tasvip
lerine mazhar oldu. 

Nitekim, bu açıklama ışığında (Orta - Doğu 
ve Afrika memleketleri meseleleri) ni inceliyen 
Başkanlığına seçildiğimiz İkinci Komisyana sun
duğumuz önergemiz üzerinde Hintl i , Pakis
tanlı , İ ranl ı ve Suudi Arabistanlı delegelerin 
hep lehte yaptıkları konuşmalardan sonra, Kon
ferans umumi heyetinden geçen 16 teklifin 
5 incisi olarak ve istisnasız 51 memleket delegele
rinin katılması ile önergemiz bir karar halirJ 

5. — DEMEÇLEB VE SÖYLEVLEB 
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aldı. Türkçe sureti aynen şudur : Konferans 
dokümanları : II 005 

27 Kasım 1964 
Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak ittifakla alman 

Karar. 
Asya Milletleri Komünizmle Mücadele Birliği 

(APACL) 10 ncu Yılık Konferansında, son zaman
larda Kıbrıs'ta vahamet kesbetmiş buhranın 
Orta - Doğudaki güven ve barış kadar, hür dün
yanın dayanışmasını da şiddetle tehdideden bir 
büyük tehlike haline geldiği hususu belirtilmiş; 
ayrıca ve bilhassa komünstlerin bu durumu is
tismarla daha ağır, yeni müşküller yaratmaya 
çabaladıkları tehlikesi açıklanmış ve bu gerçek 
ittifakla kabul edilmiş bulunduğundan; 

Bu buhranın halline Kıbrıs Cumhuriyetinin 
kendi Anayasası ile akdettiği ve bağlı bulunması 
gerektiği Andl aşmalara riayetin lüzumuna ina
nılarak şuna karar verilmiştir ki : 

1. (Asya Milletleri Komünizmle Mücadele 
Birliği) üyeleri, kendi Hükümetlerinden, vatan
daşlarından ve hür dünyanın diğer bütün mil
letlerinden Kıbrıs buhranının barış yolu ile hal
linde yardımcı olmalarını ve bu dâvanın her çe
şit komünist müdahalesinden korunmasına mü
zaheretlerini isteyeceklerdir. 

2. Katiyetle anlatılacak ve talebolunacak-
tır ki, Kıbrıs'taki mütecavizlerin her çeşit zu
lüm ve kan dökme hareketlerinden derhal geri 
durdurulmaları ve meselenin insan hakları, ya
salar ve andlaşimalar çerçevesinde müzakere yo
luyla halli, süratle sağlanmalıdır. 

Taipei'deki bu Komünizmle Mücadele Kon
feransını takiben 4 gün için davel olunduğu-
ıinuz Japonya'da da Senato ve Meclis Başkan-
ları, Parlâmento üyeleri ve Türk - Japon Dost
luk Grapu mensupları ile vâki görüşmeleti-
mizde edindiğimiz intiba şudur : 

12 Kasım tarihinde Türk - Japon dostluğu
nun 75 nei yıldönümünü, Ertuğrul faciası mü
nasebetiyle, muhteşem bir merasimle anmış 
Japon dostlarımız, Türkiye'nin de kendileri 
gl'bi -süratle kalkınmasıı için milletimize her sa
ikada yardımcı oLmaya 'büyük arzu taşımakta
dırlar. iki memleket arasındaki parlömanter 
dostluk münasebetlerinim ve böylece ticaret, 
endüstri, teknik, spor ve kültür alanlarında 
işbirliğimizin en kısa zamanda geliştirilmesine 
.büyük istek göstermektedirler. 
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Mâruzâtını bu kadardır. Saygılarımla. (Bra

vo sesleri ve alkışlar) 

2. — Elâzığ Üyesi Celal Ertuğ'un; üniversite
lerimizdeki huzursuzluk sebepleri ve bunların 
izalesi yolları üzerinde görü§lerini bildiren de-, 
meçi 

BAŞKAN — ikinci olarak gündem dışı söz 
talebi Celâl Ertuğ tarafından yapılmıştır. Ken
disine müzakere ettiğimiz icra ve iflâs Kanu
nunun Senatodaki müddetinin son gününün 
21 olduğunu hatırlatarak kısa olması rieasiyle 
söz veriyorum. Buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; üniversitelerimizde ciddî 
bir huzursuzluk havası esmektedir. Bu huzur
suzluk istanbul Üniversitesinde vahîm -bir hal 
almış, bir fırtına patlak vermiştir. 

Üniversiteleriımiz memleketin istikbalinin, 
rejimimizin temel müesseseleri, teminatıdır. Hü
kümetin, ParıLâmentonun onun meseleleri üze
rine itina ile eğilmesi zaruret haline gelmiştir. 
Tahlillerimizi yapmadan, sebeplerin derinliği
ne inmeden önce, olup bitenleri değerlendirebil
mek için, örnek olarak Istambul Üniversitesi 
olaylarını ele alalım. Bu/liran nasıl 'başlamıştır, * 
sebepler nelerdir, tedbirler ne olabilir? 

istanbul Üniversitesi Senatosunun 'harçlar 
konusunda gösterdiği kararsız tutum, öğrenci 
teşekkülleri temsilcilerine bir dekanın kötü 
muamelesi, nühayet ananevi açılış töreninin ip
tali, bir anlaşmazlığın üzücü bir buhranla ne
ticelenmesine yol açmıştır. 

Buhranın ikinci safhası, öğrenci teşekkülle
rinin 12 maddelik ağır ithamlar]a dolu bildiri
şidir. Bu bildiride istanbul Üniversitesi bir 
skandal ocağı halinde vasıflandırılmıştır. Bil
diri öğretim üyeılerini çeşitli açılardan ağır 
şekilde suçlamalarla doludur. Kız talebe iğfali, 
vengi kaçakçılığı, küçük hesaplara dayanan 
akademik unvan alış - verişi, eeıhalet, ahlâki 
zarflar, vazifeye ilgisizlik, türlü rezaletler ho
calara reva görülen sıfatlardır. 

'Bu hücumlar 'basında ıgeniş yerler almış, 
yorumlar yapılmış, hepimizin feyz aldığı yüz-
binleree aydının yetiştiği Istanlbul Üniversitesi 
şaibeler altında temelinden sarsıntıya mâruz 
kalmış11 ir. Hâdiseler devam etmiş, Tıp Fakül
tesi öğrencileri yeni yönetmeliği protesto için 
dersleri boykot kararını almışlardur. 
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Talebe teşekkülleri köklü 'bir «reform» ta

lebi ile Devlete, üniversiteye karşı sert bir 
«direnme» reaksiyonuna geçmişlerdir. Üniver
sitenin kap:ısına siya'h kordelâ asılmış, ka ıa 
çelenkler konmuştur. Olayların kısa 'hikâyesi 
budur. Burada üzüntü ile bir hususa işaret 
ötmek isterim. Bütün bu kaynaşmalar, ağır 
ithamlar karşısında îstanlbul Üniversitesi or
ganları mnesseseınin tarihî ihtişamına yaraş-
mijyaeak bir şekilde susmuştur, susmaktadır. 

U'mu'mi efkâr önünde 'bu ağır ithamların he-
salbı süratle görülmeli idi. Varsa suçlular, yok
sa müfteriler meydana çıkarılarak .müessesenin 
şeref ve haysiyeti kurtarılma yoluna gidilmeli 
idi. Bu reaksiyon aynı ölçüde yapılmadığı için 
bü'gün ibıütün kadrosu ile Türk Mîlletini malı 
olan en büyük en eski üniversitemiz salibe altın
dadır. 

îstanlbul üniversitesinde kopan fırtına, as
lında 'bütün 'ünjversitelerimizi kemiren sinsi bir 
huzursuzluğun bir vesile ile patlak vermesin
den başka bir şey değildir. 

tşln lbu raddeye varmaması, çirkin ve acı 
bir hatıra Ihalinde ilim tarihimize intikal etme
mesi şayanı temenni idi, fakat maalesef olan ol-
îmıntur. Şimdi acaba üniversitelerimizde ibu na
hoş olayları doğuran huzursuzluk .nerelerden 
gelmektedir, bunu araştıralım. 

Üniversitelerimizdeki huzursuzlukları doğu
ran âmiller Ibirkac açıdan incelenmelidir. 

1. Öğrencilerin durumu, 
2. Öğretim üyelerinin durumu, 
3. Üniversitelere ai't mevzuat, 
4. Malî imkânlar, 
5. üniversite öğretiminde randıman. 
1. Üniversitelerimizden beklenen esas gö

rev Türk gençliğini asrımızın standartları için
de yetiştirmek onu rribça - kafaca - karakterce 
ve 'bedence olgun bir seviyeye ulaştırmaktır. 

Bunun için üniversitelerin ''bir kapısından 
girilip öbüründen çıkılan konferans salonları 
olmadığını evvelâ kabul zarureti vardır. Üni
versite bir kül dür. Lâboratuvarları kütüpane-
leri müzik, spor sahaları, yatak odaları, lokanta 
ve gazinoları 'bir gencin görgü ve (bilgisini te
min edecek her türlü 'tesisleri ile üniversite site
leri kurmadan vasıflı ve yeterli eğitim yapma
ya imkân yoktur. Üniversite öğretim ve eğitim 
yapan bir kuruldur. 
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Söyliyen hoşa, dinliyen talebe, tarihe karış

mış, yerine karşılıklı «düşünen insanlar» kaim 
olmuştur Hoca; bir fikir antrenörüdür, öğren
ci ise, muhakeme, münakaşa, tahlil, sentezlerle 
kafa idmanları yapan kimsedir. Bunun için bü
tün dünyada üniversitelerde, müspet ilim fakül
telerinde, 4 talebe bir Ihoca, içtimai ilimlerde, 
âzami 10 talebeye bir hoca, içtimai ilimlerde 
âzami 10 'talebeye bir hoca hesaibı ile kadrolar 
tesibit edilir. 

Size fırtınalar kopan îstanlbul üniversite
sinden örnek vereyim. 

öğrencilerin hali: Her biri şehrin (bir köşe
sinde ya son derece iptidai ve üzerinde yurt 
yazan ko'ğuşlarda, ya da şurada burada sığıntı 
halinde barınır gençlerimiz. Pek çoğu Anadolu'

dan 'gelmiş, îstanlbul'un kalabalık hayatına ilk 
defa girmişlerdir. Ev 'hasreti, sıcak yemek arzu
su, aile şefkatinden yoksun olarak Ihissî, maddi 
mahrumiyetlere boğu'ımuş bir halde okumanın, 
yetişmenin üniversitıer leğitian ile ilgisi var mı
dır? 

Bu taiblo, gençlerimizin üniversite tahsilleri
ni yaparken içinde Ibulundukları çevre şartları
dır. Haftraki hakiki üniversite, sadece kitap bil
gisi değil sosyal münasebetleri de göstermek 
öğretmekle mükelleftir. 

Sabahın karanlığında şehrin Ibir ucundan 
ilk tramvayla, çok zaman kahvaltı yapmadan, 
üniversiteye koşan ilgili, çalışkan talelbe, eğer 
hukuk fakültesine gidiyorsa 5 - 6 !bin kişinin ka
yıtlı 'bulunduğu sınıfında oturacak bir yer ya 
bulur ya da bulamaz. Bulursa şayet ıbir yer, dür-
'bünün ters tarafından Ihocayı gözetlercesine 
!bir süre orada kalaeaktır. 

Dershanede yer 'bulamayınca ne yapacak bu 
genç? Haydi kalhveye, gençlerimizin boş vakit
lerini değerlendirecek bir hazırlığı var mı, üni
versitemizin? Yok talbiî. 

Gelelim müspet ilimler öğrencilerine. Bu yıl 
Tıp Fakültesi 'Bakteriyoloji sınıfının 800 tale
besi vardır. Dünyanın en büyük üniversiteleri 
Tıp Fakültelerinde âzami öğrenci sayısı bir sı
nıfta 100 dür. Biz 800 talebe almışız. Ders mal
zemesi, mikroskop lâJboratuıvar hoca kadrosu, 
yardi'iTOCıları tabiî gayet mahdut. Çünkü para 
meselesi, bütçe -meselesi, İstanbul Üniversite
sinde tam bir ihmal içinde tahsil yapmaya ça
lışan otuz bin (30 000) den fazla gencimiz var-
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dır. Bu çocuklar alâka ister, şefkat ister, ba
kılmak ister, dertlerine çare ister. Oysa ki 
hocaları ile ancak imtihandan imtihana göra-
şeijilir. - O da yazılı olmazsa imtilhanl&r - Ho
ca talebe münaselbe'ti şehirlerarası mesafeler ka
dar uzakbır, azdır. Ne hoca talebesinin, ne ta
kibe 'bocasının şahsiyetinden zerre kadar 'bilgi 
sahibidir. 

Böyle olunca üniversitede reformdan bah
setmek dertleri halledecek midir? 

a) Kanaatimce bu konuda yapılacak ilk iş 
üniversitelere kapasiteleri dâhilinde, yani gerçek 
mânada yetiştireceği kadar öğrenci almak, öğ
rencileri Batıdaki örnekleri gibi sitelere, yurd-
lara, sosyal sportif tesislere kavuşturmaktır. 
Talebeleri perişanlıktan, ilgisizlikten kurtarma
lıdır. 

b) Bugün için İstanbul üniversitesinde âcil 
olarak tedbirlere başvurmak talebenin sayısı
na göre münavebeli kurslar, geniş ölçüde burs
lar temin ederek onlara muntazam bir hayat 
şartı sağlanmalıdır. 

2. Öğretim üyeleri : 
Öğretim üyelerinin bu fakir memleketi ne

relere mal olarak yetiştiğini göz önünden asla 
ayırmamalıyız. 

Üniversitelerimizde çok sayıda,hattâ liseler
den iyi yetişmeden gelmiş talebenin mevcudi
yeti bir vakıa iken, öğretim üyesin sayısında 
no kadar açığımız olduğunu hesaplamak güç ol
maz. Öğretim üyelerinin maddi bakımdan tat
min edilerek bütün vakitlerini üniversiteye ver
melerini sağlamak elbette çok faydalıdır. 

Ancak böyle bir yola giderken onları cebri 
bir hizmete bağlamakta hatalı neticeler doğu
rabilir. Her üniversite de tam vaktini üniversi
teye veren hocalar yanında aynı zamanda ser
best çahşan öğretim görevlisi hocalar da var-
dıv. olmalıdır. 

Görülüyor ki, üniversite eğitiminde esas olan 
.hoca talebe münasebetini, aslî imkân ve şartlar 
bakımından kontroldan çıkarırsak türlü aksak-, 
lıklar başlar, demekki işin başı buradadır. Tale-
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beyi medeni mânada şartlara kavuşturmalıyız. 
Hoca - talefoe münasebetlerini normale getir
meliyi}!. 

3. Kanunlar ve mevzuat meseleleri : 4936 
sayılı Üniversiteler Kanunu tam mânası ile tat
bik olunmalıdır. Üniversitelerin profesörler ku
rulu sadece kürsü profesörlerinden müteşekkil 
kadro haline getirilmelidir. Böylece öğretim 
üyeleri idari işlere az vakit harcıyacaklardır. 
Üniversitelerdeki huzursuzluklar kanunların 
yetersizliğinden çok tatbikattaki aksaklıklardan 
doğmaktadır. Bu itibarla hal çarelerini üniver
siteler süratle harekete geçerek kendi bünye
lerinde bulmalıdırlar. 

Hükümete, Parlâmentoya düşen hizmet, büt
çe imkânlarında daha cömert davranmaktır. 

4. Malî imkânlar : 
Üniversitenin malî kaynakları genişletilme

lidir. Hazine yardımı yanında, döner sermaye 
gelirleri bağışlar tahrik olunmalı, maddi imkâ
nı olan öğrencilerden fazla ücret alınmalıdır. 
Maddi imkânı olmıyan liyakatli talebelere ge
niş ölçüde burslar verilmelidir. Bu suretle bü
yük paralara mütevakkıf olan üniversite ma
halleleri ve tesisleri kurulabilecektir. 

5. Üniversite öğretim ve eğitiminde randı
man sıkı bir Devlet kontroluna tabi tutulmalı
dır. öğrenci alma testleri de meslek kabiliyet 
incelemeleri dakik metotlarla tatbik edilmelidir. 

Üniversitelerimizdeki husuzsuzluğu bir va
kıa olarak kabul etmek, memleketin yararını 
sağlam ellere teslim edebilmek için gerekli ted
birler üzerinde önemle durmak zorundayız. 

Gençlerimizi her türlü siyasi hesapların üs
tünde tutmalıyız. Onları çok büyük mesuliyet
lere Türkiye'nin yarınını idare kuvvet ve kud
retine sahiıbolmaya hazırlamak birinci vazife
miz, olmalıdır. Bu konuda siyasi partiler, mil
lî bir meselenin halli için gerekli müşterek dav
ranışa girmelidirler. 

Kanaatimce; bu memleketin istikbali için 
tehlikeli bir alâmettir. Bu mesele üzerine Parlâ
mentonun önemle eğilmesini rica eder hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâ

zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve hu 

kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasai'isının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
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Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280, 
C. Senatosu 1/415) (S. Sayısı : 481) (1) 

BAŞKAN — îcra ve iflâs Kanununun 
63 ncü maddelerinde kalmıştık. 

Encümen hazır, Hükümet hazır. 63 ncü mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 63. — İcra ve iflâs Kanununun 
134 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ti.1. 

ihalenin neticesi ve feshi 
Madde 134. — icra dairesi tarafından gayri

menkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimen
kulun mülkiyetini iktisabetmiş olur. 

ihalenin feshi, Borçlar Kanununun 226 ncı 
maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üze-
r j , yalnız tetkik merciinden şikâyet yoluyla iha
le tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebi
lir. ilgililerin ihale yapıldığı ana kadar cere
yan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç 
ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. 

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan ma
lın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede 
fesada bil âhara vâkıf olunmuşsa şikâyet müd
deti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu 
müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. 

ihalenin feshini şikâyet yolu ile talebeden 
ilgili, vâki yolsuzluk neticesinde kendi menfaat
lerinin muhtel olduğunu ispata meöburdur. 

Tescil için tapu idaresine yapılacak teb
ligat şikâyet için muayyen müddetin geçme
sinden veya şikâyet edilmişse şikâj^eti neticelen
diren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. 

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiyecek 
yerde, bu bedeli karşılayacak muteber bir ban
ka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale 
bedelini ödemişse, şikâyet halinde muteber bir 
banka kefaleti karşılığında ödediği paranın ken
disine verilmesini istiyebilir. 

ihale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklıla-
rr« ödenmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (rlrfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, eski kanunun 134 ncü maddesinde 
mevcudolmıyan bâzı yeni hükümler <bu madde 
ile tedvin edilmek istenmektedir. Bendenizin 
bu yeni ilâvelere ait bir itirazım yok. Yalnız 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı 8 . 12 . 1964 
tarihli 13 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

15.12.1964 0 : 3 
bu maddenin tedvin şekline göre yarın tatbi
katta büyük ihtilâfların meydana geleceğine ka-
ani bulunuyorum. Şöyle ki, maddenin eın sonu
na, ihale kesinleşmedikçe ihale bedelleri alacak
lılara ödenmez, deniyor. Şimdi bu hüküm mad
denin en sonuna ilâve edildiğine göre yukarda 
gösterilen bütün bendlere şamildir. Halbuki 
ikinci bendde ise bir senelik zamanaşımına tabi 
olaımak şartiyle ihalenin feshi hakkı tanınmak
tadır. Ne olacak? Satılmış ve bedeli de İ3ra 
haznesine teslim edilen bir para îbir sene ala
caklıya ödenmiyecek imi? Bu hüküm en sonra 
ilâve edileceği için maddenin, tatbikatta icra 
memuru bir sene beklemek mecburiyeti vardır 
gibi 'bir içtihat yapabilir. Şimdi yukarda yedi 
günlük şikâyet yoliyle bir itiraz hakkı tanın
mış ve buna ıttılaı da ihale günü ,bir mebde it
tihaz etmiştir. O halde bu fıikranm altına «ak
si takdirde ihale kesinleşir» denirse, en sonun
daki bu hüküm, bir senelik zamanaşımına tâbi 
olan şikâyetlere sâri olamaz. Madde bu şekil
de kabul edildiği takdirde ihalenin feshini ica-
bettiren sebepler arasındalki ıttıla müddetinin 
bir sene olarak kabul edilmesi satılan gayrimen
kul bedelinin alacaklıya bir sene müddetle veril
memesi gibi bir hak .meydana getirir. Komis
yondan rica ediyorum; madde güzeldir, yalnız 
tanzim şeklinde bir takdim tehir vardır gibi 
geliyor bendenize. Hemen bu maddeyi alsınlar 
ya kabul eder Aksi takdirde ihale kesinleşir. 
hükmünü ilâve etmek suretiyle getirsin veya 
ba-)ka ,bir yol bulsun. Bendeniz rica ediyorum 
Komisyondan, bir önerge takdim edeceğim, mad
deyi hemen geri alıversinler ve teze'k'kür 
ederek buma çıkar bir yol bulsunlar. Yarm 
tatbikatta bu madde hükmü çok müşkilât doğu
racaktır. Bunu önlemiş olurlar, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz ıbu maddenin bir noktası
na dokunuyorum. O da şudur : Birine bir ihale 
vâki olduğu takdirde ve bu ihaleye bir itirazı 
varsa, namına ihale olan adamın parasını uzun 
müddet icrada, beklememesi için kanunla bir 
imkân vermiştir. Namına ihale edilen kim
se ,bir teminat göstermek suretiyle parasını ala
bilir. Yalnız Hükümet teklifi ile son şekil ara
sında bir değişiklik olmuştur. Hükümetin tek
lifinde bu teminat her yıl Adalet Bakanlığının 
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göstereceği ve tâyin edeceği nisbette esham ve 
tahvilât şeklinde iken burada Millet Meclisinde 
kaJbul edilen şekilde bu muteber bir (banka ke
faleti şekline sokulmuştur. Bendeniz bu deği
şikliğin çok ağır olduğu kanaatindeyim. 

Çünkü tasavvur buyurun birisine bir mal iha
le edilmiştir. İhale bedeli yüz veya ikiyüzbindir. 
Birisi hor hangi bir şekilde itiraz etmiştir. Bu 
dâva devam ettiği müddetçe yatırdığı paranın 
kalmaması için. parayı alması lâzım. Ayrıca 
buna teminat gösterecektir. Bugünkü şekliyle 
kabul edilirse 300 O00 lirasını almak için 
300 0O0 liralık banka teminat .mektubu ge
tirmesi lâzımdır. Çünkü bankalarımızın tat'bik 
ettikleri faiz hesaplarına göre şöyle böyle yüz
de 10 kadar faiz alınmaktadır. 300 000 lira 
kefalet karşılığı şöyle böyle bir senede yüz
de 10 hesabiyle 30 000 liraya yakın faiz ver
mesi lâzımgelir. Halbuki b\ma lüzum yoktur. 
İhale yapılan şahıs namına ihale kesinleştiği 
takdirde paranın verilmesi imkânını temin 
eder. O halde pekâlâ Hükümetin ilk zaman 
teklif ettiği şekilde Ibunun esham ve tahvilât 
olarak kabul edilmesi kâfi gelirdi. Denebilir ki 
belki esham ve tahvilât vakitle kıymetten dü
şebilir veya paraya tahvili güç oklbilir. Bu
nun için Hükümet teklifinde denilmiş ki, Ada
let Bakanlığının dört sene için nev'ini tâyin et
tiği esöıam ve tahvilât veya borsada kayıtlı 
olan kıymetli esham ve tahvilât şeklinde bu
nun tadili lâzımgelir. Yani bir kimseye, hiç 
sebep yokken, ihaleye girmiş, namına ihale 
yapılmış, hiçbir günahı yok, başkası itiraz 
ediyor, bir sene bekliyor, sonra da itirazın 
\ âridolmadığı sabit oluyor, reddediliyor. Bu 
ihaile kesinleşiyor, fakat adamcağızın buna ilâ
veten hiç günahı yokken yüzde on nisbe tinde 
kefalet mektubunum karşılığı olarak para ödü
yor ki >bu haksızlıktır. Bunu önlemek için ben 
diyorum ki, maddenin «muteber banka kefa
leti» kelim esinden sonra, a.rkasi'na Adliye Ba-
.kanlığm'ca dört senede bir nev'i tâyin edilen 
esham ve tahvilât ilâvesi suretiyle bu şekilde 
bir kolaylık temini ile iıhatleye iştirak eden 
adamları büyük bir külfetten kurtarmak im
kânını tanımanızı rica ediyorum ve bunun 
için de bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
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S.Ü.) — Efendim, Sayın Vasfi Gerger arkadaşı-
ımızın endişelerine biz de hak veriyoruz. Son fıkra 
hakikaten yanlış anlaşılmaya müsaittir. Bu itibar
la son fıkranın, ikinci fıkranın sonuna eklenme
sini uygun buluyoruz. Yani ilgililerin ihale yapıl • 
dığı ana kadar cerayan eden muamelelerdeki yol
suzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği 
kabul edilir. Bundan sonra devam etsin, ihale ke
sinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 
diyelim. Bu suretle arkadaşımızın endişeleri ber 
taraf edilmiş olacaktır. 

Salih Türkmen arkadaşımızın mütelaâlarına 
gelince, filhakika Hükümet tasarısında buyurduk 
lan gibi bir hüküm mevcuttur. Yani ihale ile 
mülkiyet müşteriye intikal eder. Fakat müşteri
nin namına tescil yapılabilmesi ihalenin kesin
leşmesine bağlıdır. İhale kesinleşmedikçe tescil 
için icra dairesi tapuya tezkere yazamaz. Teşci1 

yapılmadıkça da müşteri temliki tasarrufta bulu
namaz. Yani o mal üzerinde, gayrimenkul üzerin
de tasarruf edemez; temliki tasarrufta buluna
maz. Diğer tasarrufları yapabilir. Yani ihale ile 
mülkiyeti iktisabettiği için meselâ gayrimeu-
kul kiralarm tahsil edebilir. Şimdi bu arada mu
allâkta olan bir devir oluyor. Yedi gün içinde 
borçlu voya üçüncü şahıs veya alacaklı ihaleye 
şikâyet yoluyla itirazda bulunduğu takdirde tet
kik mercıii Önünde, icra hâkimi önünde bu mesele 
tartışılır. Bunun çok kısa bir zaman sürmesi te
menni edilir ama, bazen aylarca sürebilir. Yar 
gıtaya intikal edebilir. Bu takdirde alacaklı ic
ra dairesine yatırdığı parayı geri çekip belli kıy 
motte daha seyyal bir şey gösterebilmelidir. Hü
kümet tasarısında muteber bir banka kefaleti ya
hut Adalet Bakanlığının her sene tesbit edeceği 
esham ve.tahvilât denmiştir. Şimdi Yüksek Heye
tinize gelen ve Millet Meclisince kabul edilip de 
Komisyonumuzun da aynen benimsediği veçhile 
sadece muteber bir banka kefaleti sözü ipka edil 
miş esham ve tahrillât sözü çıkarılmıştır. Niçin? 
Sebebi şudur. Biliyorsunuz; bu esham ve tahvi 
lât borsaya kote edilir ve bunların kıymetleri dai-
ma dalgalanır, tomevvüceder. Yani, kıymeti yük 
seibbiloeeği gibi düzmeni de mümkündür. lşLe sa
tış bedeli olarak icra dairesine tevdi edilen bu 
tahvillerin kıymetlerinin düşmesi halinde Hükü
met maddesi müşteriye ikinci bir ihtar yapılaca
ğını ve kendisinden aradaki farkı telâfi etmesi 
isteneceği; bu farkı, verilen müddet içerisinde. 
yani yedi gün içerisinde ödemediği taktirde İha-
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İenin feshedileceğini ve tekrar satışa gidileceğini 
öngörüyor. Şimdi tasavvur buyurun, ihaleye iti
raz edilmiştir, şikâyet yolu ile tetlkikat yapılmış 
tır. Altı ay, sekiz ay, bir sene sonra şikâyet red-
deriİmiştir. Yargıtaya gitmiş, orada beş, altı ay 
kalmış, tasdik edilmiş gelmiştir. Şimdi, tam bu 
sırada alacaklı paraya sabiıbolacağı, yani uzunca 
bir süre bekledikten sonra alacağını tahsil edece
ği bir sırada bir de bakıyor müşterinin yatırdığı 
tahvillerin kıymeti yüzde on düşmüştür îcra dai
resi tarafından müşteriye bir muhtıra tebliğ edi
lecek ve denecek ki düşmüş olan şu kıymeti yedi 
gün zarfında icra dairesine yatırın. Müşterinin 
aradan geçen zaman içinde ya vaziyeti bozulmuş
tu:-, yahut kendisi kötü niyetlidir. Bu emre itaat 
•etmeyip o aradaki eksikliği icra dairesine yatır-
madiği takdirde yapılan ihale Hükümet madde
sinde yazılı olduğu şekilde feshedilecektir. Yeni 
baştan ilânlar yapılacak, yeni baştan satış yapı 
lacak. Halbuki bu tadilâtı biz niçin yapıyoruz ar
kadaşlar. Biran evvel istihkak sahibinin alacağına 
ve hakkına kavuşmasını temin iç"n. GörüHivo^ 
iki tamamen aksi bir notice hâsıl olmaktadır. Yani 
tam alacaklı alacağına kavuşacağı sırada, aradan 
geçen bir sene voya dah fazla bir zaman sabırla 
bekli yen, tahammül eden ve tam alçağımı alacağı 
sırada oradaki eksiklik dolayısiyle ihalenin feshe
dil mi Tr.ivte yenibast.an ilânlar yapılıp yerriVfitpm 
satışa gitmek gibi bir garebet ile karşılaşılacaktır. 
Bu vatandaşın alacaklı olarak Devlete icra daire
lerine ve takip hukukuna karşı ne gibi hisler bes-
liyeeeğini biran için kendinizi onun yerine koyup 
kolıayca takdir edeceğinizi tahmin ediyorum, tş 
te bu müşkülât dolayısiyle Hükümet teklifinin 
bu kısmı Millet Meclisince çıkarılmıştır. Komis
yonda da uzun uzadıya tartışılmış ve Hükümet 
temsilcilerinin iştiraki ve bu mahzuru kabul etme 
leriyle bugünkü motin sevk edilmiş bulunmak
tadır. Demek ki müşteri, sadece muteber bir ban
ka kefaletiyle, yatırmış olduğu nakid parayı ge
ri çekebilecektir. Bunun dışında başka bir hal 
şeklini de düşünmeye imkân yoktur. Şimdi müş
terinin durumunu kısaca mütalâa edersek elinde 
-tahvil varsa onları bankaya depo etmek suretiy
le banka mektubu istihsal edebilir. Filhakika 
bankaya bir faiz verecektir. Fakat ona mukabil 
tahvillerin de faiz kuponları vardır. Sonra arz 
ettiğim gibi tescilden evvel de mülkiyet kendisi
ne intikal ettiği için temliki tasarruflar hariç 
onun dışındaki idari tasarruflar da bulunabilir 
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ve gayrimenkulden faydalanabilir. O da oraya 
yatırmış olduğu teminat mektubu yüzünden uğ
ramış olduğu zararlarını karşılıyaca'k nitelikte
dir. 

işte bu zaruri sebepler dolayısiyle kıymetli 
arkadaşımın önergelerine katılmamak durumun
dayız. Maddenin komisyonun getirdiği şekilde ka
bul buyurumasmı, biraz evvel teklif ett;ğim de
ğişiklikle birlikte kabul Duyurulmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Artus, buyu
run Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 
bir muteber banka kefaleti getirilir mi deni-, 
yor. Muteber banka kefaletini istanbul ve di
ğer büyük şehirlerde kıdemli olan hâkim yani 
biz ona reis diyoruz, o altına vize eder, imza 
ederse muteber sayılır; imza etmezse muteber 
telâkki edilmez. Şimdi biz burada bu mute
ber banka kefaletini nasıl anlatacağız. Bunu 
nasıl tevsik edeceğiz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Efen
dim, yukarlarda da bir madde geçti. Eğer yan
lış hatırlamıyorsam, muteber banka hakkında. 
Muteber banka keyfiyeti zannediyorum, tüzükle 
teflbit edilecektir. Şimdi o maddeyi hâtırlı-
vamad'im. Hâtırlıyaeağmız veçhile maddelerden 
birisinde objektif ölçülere göre tâyin edileceği 
premibi vardı. Yani icra memurunun kendi 
şahsi takdiri ile tây'n edilmeyecektir. O mad
denin numarasını biraz sonra arz edeceğim. O 
maddede ifade edilen şekilde olacaktır. 

BAŞKAN — .Bir soru daha var, Sayın Ar
tus. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Efen
dim, sayın komisyon sözcüsü dediler ki, «ken-
dis:ne ihale edilen gayrimenkul alıcısı bu gay
rimenkulu belli bir müddet içinde iktisabet-
miş olur. Bu zaman bir şikâyet yapılmış olması 
halinde buradaki muamele ve buna ait ka
rar kesinleştikten sonra tapuya tescil mümkün 
değildir, dediler. 

Bu suretle kararın kesinleşmesi geçen zaman 
arasında gayrimenkul mülkiyeti birinci fıkra 
ile alıcıya int'kal ettiğini kabul edersek dahi 
sonunda ihalenin feshi ile geçen zaman zar
fında gayrimenkul nemalarından kimin isti
fade edeceği hususu daha vazıh olarak anla-
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tırlarsa ilerde tatbikata daha faydah olur ka
naatindeyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, arz edeyim, bu maddenin bi
rinci fıkrası aynen şöyledir : «icra dairesi ta
rafından gayrimenul kendisine ihale edilen alıcı 
o gayrimenkkulü iktisabetmiş olur.» Bu 
hüküm Medeni Kanunda mevcudolan bir 
hükmün tekrarından ibarettir. Esas hüküm 
Medeni Kanunun 633 ncü maddesinde mev
cudolan hükümdür. Biliyorsunuz bir gayri
menkulun mülkiyetini miras, istimlâk cebri icra, 
mahkeme ilâmı voliyle iktisabeden kimse o 
gayrimenıkule tescilden evvel dahi malik olur. 
işte bu 'hüküm buna paraleldir. Buyurduğunuz 
gibi itiraz halinde muallâkta olan süre içinde 
yine Medeni Kanunun diğer bir hükmüne göre 
sadece temliki tasarruflarda bulunamıyarak, 
ona mukabil temliki tasarrufların dışında ka
lan muameleleri yapabilir ve onların iadesi, o 
nemaların iadesi de söz konusu olmaz. 

BAŞKAN — Bu ^hususta iki takrir vardır, 
onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
icra ve iflâs Kanununun 134 ncü maddesi

nin 6 ncı fıkrasındaki «muteber bir banka ke
faleti» kelimesinden sonra «veya Adalet Ba
kanlığınca her dört yılda bir nevileri tâyin 
ed^ecek olan e t̂ham ve tahvilâtı» kaydının ilâ
vesini arz ve teklif ediyorum. 

Ağrı 
Salih Türkmen 

BAŞKAN — Bu takririn dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

İkinci takrir Sayın Gerger'in verdiği takrir
dir Komisyona iadesini derpiş ediyor, fakat 
komisyon fikri benimsiyor, öyle olduğuna göre 
geri alıvor musunuz Sayın Gerger? 

VASFI GERGER (Urfa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gerger'in teklif ettiği 

komisyonun benimsediği veçhile ikinci fıkra
nın sonundaki «peyda ettiği kabul edilir» ke
limelerinden sonra «ihale kesinleşmedikçe ihale 
bedeli alacaklılara ödenmez» diye bir fıkra ilâ
ve edilerek yani son fıkra buraya eklenerek oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir 
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Bu şekilde bir tadil yapıldığı için Anayasaya 

göre açıık oya sunulacaktır. 

MADDE 64. — icra ve iflâs Kanununun 138 
nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekâlet 
ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında 
yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru 
tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesap
lanır. Bu şekilde tâyin olunan vekâlet ücreti de 
takip masraflarına dâhildir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu söz istemiş
tiniz, buyurun. 

KÂMİL COŞKUSOĞLU (Uşak) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlarım, bu madde ko
misyonda uzun boylu tartışıldı. Komisyonun ka
bul etmiş olduğu bugünkü maddeye bendeuiz 
muhalif kaldım. Bu sebeple bir de önerge sun
dum. Gerekçemi arz ediyorum : Evvelâ durumu 
Yüksek Heyetinize lây :ki ile arz edebilmek 
için bugün halen yürürlükte bulunan kanunun 
maddesinin tatbikatını arz edeyim. Ve niçin 
Hükümet bir değiştirme tesarısı hazırlanmış ve 
komisyon ne şekilde değiştirmiştir bunu belir
terek kendi noktai nazarımı aoıklamıya calısa-
vım. Halen vürürlükte bulunan İcra ve iflâs Ka
nonunun 138 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ki; 
değiştirilen fıkra budur. Takip i'.ukat veya dâ
va vekili marifetiyle yapılmış ve ücret talebedil-
mişse alacağın % 3 ünden aşağı olmamak üzere 
icra memuru tarafından takdir olunacak ücret de 
takip masrafına dâhildir.» Bugünkü yürürlükte 
bulunan kanun vekâlet ücretinin takibedilmesi 
şartını koyuyor. Bu bir. Bir de % 3 ten aşağı 
olmamak şartiylc icra memurunun takdirine bı
rakıyor. Bu madde yürürlüğe «irdiği zaman, 
2004 sayılı Kanun ile yürürlüğe girdiği zaman 
halen yürürlükte bulunan 3400 küsur sayılı Avu
katlık Kanunu yürürlükte değildi. Avukatlık 
Kanunu daha sonra neşredilmişti. Avukatlık Ka
nununda bugün ücretlere taallûk eden tarife kıs
mı ve ücretlere mütaallik hükümler mevcut de
ğildi. Şu fıkranın tatbikatı bugün icra memur
larına bir takdir hakkı veriyor. Bir taraftan da 
Avukatlık Kanunu bir ücret, baremi tesbit etmiş 
bulunmaktadır, icra memura Avukatlık Kanunu 
ile mukayyet değildir. Bazan % 3, asgari % 3 ol
duğuna göre, bazan % 5 bazan daha fazla takdir 
ediyor. Ve bu takdir keyfiyeti de tetkik merciin-
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ce bozulmadığı takdirde temyiz kabiliyeti de yok. 
Binaenaleyh, aynı mahiyette bulunan bir takip 
için bir icra memuru yüzde 3, bir icra memuru 
da yüzde 6 takdir eder. Fakat tetkik mercii do
kunmadıkça temyiz kabiliyeti de bulunmadığı için 
bu gibi farklar husule gelir. Halbuki Avukatlık 
Kanunu böyle değildir. Avukatlık Kanununda 
muayyen nisbetler her yerde, İzmir'de, Ankara'
da, İstanbul'da, yahut bir memleketin muhtelif 
icra dairelerinde eşittir. Bu müsavatsızlık ve bu 
keyfi takdiri ortadan kaldırmak için Hükümet 
şimdiki tasarısında bir madde Mr hüküm geti
riyor, 138 nci maddenin üçüncü fıkrasını değişti
riyor, diyor ki, bunda; takip avukat veya dâvave-
kili marifetiyle yapılmışsa avukatlık ücret tarife
sine göre hesaplanacak vekâlet ücreti de takip 
masrafına dâhildir. Baknız burada talebi kaldır
dık. takbo^masa dahi icra memurunun taki'bet-
mesi lâzımgelir, bu bir. Ik'ıncisi % 3 ü da kal
dırdı, Avukatlık Kanununa atıf yaptı. Metin böy
le kalsaydı bizim Adalet ve Anayasa Komisyo
nundaki değişiklik olmasa idi ne olurdu yapılan 
değişiklik nedir? Değişiklik olmasaydı şöyle Lir du
rum husule gelebilirdi: Alacaklı ile borçlu arasında 
birçok hallerde avukatlık ücreti nnmı ile bir mik
tar tâyin edilir. Denir ki, ihtilâf mahkemeye 
veya icraya düştüğü zaman borçlu % 20, % 10 
vekâlet ücretini de kabul etmiştir. Şimdi bu hü
küm varken Millet Meclisi metnini kabul edersek, 
bu % 10 - % 20 tahsil edilecek ayrıca avukatlık 
ücret tarifesine göre ücret talîdir edilecek mi, 
edilmiyecek mi? Bu, metinde şüpheli kalıyordu. 
Bu şüphe bizim komisyonda nasıl izale edildi. Bi
zim komisyonumuz da bu şüpheye dedi ki icra 
memuru hiç onu nazarı itibara almasın. Taraf
lar arasındaki mukaveleyi nazarı itibara almasın. 
Avukatlık ücreti tarifesine göre bir ücret takdir 
edilsin. Ve metni aynen şu şekilde tertibetti: 
Yüksek Hevetin de malûmu; Vekil vasıtasiyle 
yapılan tahkiklerde vekâlet ücretinin miktarı ala
caklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye ba
kılmaksızın icra memuru tarafından avukatlık üc
ret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tâyin 
edilen vekâlet ücretine takip masrafları dâhildir. 

Şimdi, benim itiraz ettiğim nokta şudur; Ala
caklı ile borçlu arasında tâyin edilmiş olan avu
katlık ücretine icra memurunun müdahale hakkı 
yoktur. Hattâ borçlu itiraz etse dahi hakkı yok. 
niçin hakkı yoktur? İcra Kanununu nevama bir 
usul kanunudur. Bir hakkın yerine getirilmesi, 
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alacak tahsili, İcra Kanununun mevzuuna giren 
hususların gerektiği takdirde Devlet kuvvetiyle 
yerine getirilmesinin infazıdır. Binaenaleyh, bu 
hakkın kabili istifa olup olmadığı icra dairesinde 
tetkik edilecek hususlardan deği]dir. İcra Kanu
nunun her hangi bir hükmünde buna mümasil 
bir hüküm bulamazsınız. 

Efendim gabin yok mudur? Vardır, ikrah 
yok mudur? Vardır. Hata yok mudur? Vardır. 
Efendim ikrahla gabinle malûl olan bir mukave
leyi icra memuru infaz edecek midir? Edecek. 
Borçlu ne yapacaktır? Borçlu gabin iddiasında 
bulunuyorsa, ikrah iddiasında bulunuyorsa, hata 
iddiasında bulunuyorsa mahkemei asliyesine gi
decek, bu dâvayı rüyet eden mahkeme de diye
cek ki, bu akit gabin ile ikrah ile hata ile malûl
dür. Binaenaleyh, bu akti iptal edin diyecek ve 
tehiri icra kararım icra dairesin? tebliğ ettire
cek, dâvayı asliye orada görülecek. Usul bu... İc
ra Kanunu, icra memuru ve icra hâkimi; temyiz 
içtihatlariyle ve tatbikatla da, kanunun ruhuyla 
da sabittir ki, mahdut yetkisi olan mercilerdir. 
Yalnız İcra ve İflâs Kanununun hükmü tatbik 
edilir. Şimdi aktin mahiyetini efendim vekâlet 
suretiyle siz fahiş takdir etmişsiniz... Fahiş tak
dir etti ise mahkemesi var, malı keme ve gider ve 
der ki, bu vekâlet ücreti fahiştir. Ve yahut bu 
vekâlet ücreti Avukatlık Ücret Tarifesi Kanunu
na aykırıdır. Meselâ Avukatlık Kanununda bu 
alacağın miktarı ile yahut dâva edilen meblâğın, 
daha doğrusu müddeabihin yüzdesiyle ölçülen ve
kâlet ücretleri batıldır, diyor kanım. Birisinden 
100 bin lira alacağı var. 100 bin lira tahsil' edil
diği takdirde ben 100 bin liranın tahsil edilen 
miktarından veya hükmedilen miktarından 
% 25 ini avukata vereceğim dive mukavele yapı-
vor, bâtıldır. Ama icra memuru bunu tetkike sa-
lâhivetli değildir, icra hâkimi tetkike salahiyetli 
delildir. Şimdi böyle bir yol açtığımız takdir
de bunu başka mukavelelere de teşmil etmek yo
luna gitmek zaruretini duyarız. Gider mahkemei 
asliyesine. Satışa çıkarılan gayrimenkul her za
man borçlunun da olmıvabilir. Tapu iptal dâva
sı vardır. Ama tapuda kimin üzerine? Borçlunun 
üzerine. Intal dâvası açmadıkça ve dâva açıldığı 
takdirde iptali mümkün bir gayrimenkul satılmış 
ise satılabilir mi? Satılmışsa, satılır. .Ama niein? 
İptal dâvası açsın. Bu da bunun gibi arkadaş
lar. Biz akdin esasına gidemeyiz Tarafların rı
zasının birleştiği akdin esasına gidemeyiz, Akit 
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arz ettiğini gibi, iradeyi selbeden sebepler ile ki, i 
Borçlar Kanununda, Medeni Kanunda yazılı di
ğer mevzuatta var, iradeyi selbeden sebepler ile 
malûl ise bunun mevkiinde dâva edilir, orada hal
ledilmesi lâzım gelir. Yoksa taraflar arasındaki 
mukavele muteberdir. Ne olacak" Hem mukavele- ' 
de yazılı alacaklı ile borçlu arasındaki mukavele
de yazılı parayı alsın. Millet Meclisinin sevk etti
ği hüküm yürürlüğe girerse böyle bir ihtimal de 
çıkar. Hem onu alsın, hem icra memuru takdir 
etsin; öyle mi? Hayır, o da olmasın. 

Bendeniz bunun ikisini meczeden bir teklif ha
zırladım. Teklifim; vekil vasıtasiyle yapılan ta
kiplerde alacaklı ile borçlu arasında yapılmış bir 
sözleşme bulunmıvan hallerde - söyleşme bulunur
sa sözleşme muteıbsr - sözleşme bulunmıvan hal
lerde icra memuru tarafından, avukatlık ücret ta
rifesine göre ücret hesaplanır. 1>>u şekilde tâyin 
edilen vekâlet ücretine takip masrafları da dâhil
dir. Şimdi denilecek ki, efendim borçlu birisin
den mal almış, para almış, aldığı zaman müzaya-
kadaymış, yüzde 50 vekâlet ücreti kabul edilmiş. 
işi biraz da his<û sahaya döktü arkadaşlar, ko
misyonda. Efendim, yüzde 50, yüzde 60 vekâlet 
ücreti vardır, falan filân... Bunlar ender hâdise
lerdir. Ama, yüzde 50, yüzde 60, hattâ yüzde 
yüzü kabul ediyor. îşin prensibi mevzuubahistir, 
hissî meseleler mevzuubahis değiMir. Yüzde yüz 
vekâlet ücreti fahiş ise, iradevi selbeden. biraz ev
vel arz ettiğim sebepler gabin, ikrah, hata varsa 
mahkemci asliyesine gider, yüzde yüz vekâlet üc
reti fahiştir der. Bunu tenkis eder. Şartı cezai de 
vardır arkadaşlar. Vekâlet ücro+i demivecek bu 
sefer. Biliyorsunuz Borçlar Kınununda cezai 
şart vardır. Borçlu şu kadar müddet zarfında j 
ödemezse icraya düşerse % 50 cezai şart verecek
tir. Muteber. İcraya kovduğu takdirde mute- I 
ber? Ama mahkemeye erittiği takdirde ya mute
berdir, ya değildir. Mahkeme ne diyecek? Belki 
fahiş görecek cezai şartı indirecektir. Ama icrada 
itiraz hakkı bir tek maddede voktur. Bunun 
şartı ceza ile farkı nedir? Hiçbir farkı yoktur. | 
Şartı cezaiye dokunamıyorsun, avukatlık ücreti 
hakkında yamlan şarta dokunuyorsun, nakdin 
esasına taallûk ediyor. Bu mesele bir prensip 
meselesidir. Binaenaleyh, prensip bakımından 
bu işin. bu mevzuun komisyonunun getirdiği şe
kilde hükme bağlanması, tera Kanununun sahası, 
iştigal mevzuu bakımından doğru değildir. Mese
lenin prensibi bakımından doğru değildir. Belki ' 
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haddi zatında ücret fahiştir - bnkmız arz ediyo
rum - veya değildir. Bunu takdir edecek merci 
icra memuru, icra hâkimi de deği'dir. 

Belki tapu kaydı arz ettiğim gibi iptal edile
cektir. Ama icra memuru, icra hâkimi bunu tak
dir etmiyecektir. Belki şartı cezai, onlar burada 
yok.. Yalnız bir maddeyi almışız mukavelenin 
esasına giriyoruz. Bu itibarla bu metnin kabulü, 
îcra Kanununun sistemine de, mevzuuna da 
uygun değildir, sahasına girmez. Verdiğim tak
ririn kabul edilmesini rica ediyorum. 

Böyle, yüzde yüz vekâlet ücreti vardır; şunu 
indirdik, bunu bindirdik olmaz.. Kaldı ki, avu
katlık ücret tarifesinde bir hüküm daha var. Ve
kille, müvekkil arasındaki tâyin edilecek ücretin 
miktarı serbesttir. Avukatına; ben sana yüzbin 
liralık dâva için 50 bin lira ücret vereceğim di
yor, mukavele yapılıyor, kabul mü kabul; ecrbest 
mi serbest; muteber mi, muteber. Ama, biraz 
evvel arz ettiğim gibi yüzde şu kadarını verece
ğim fakat yüzde nisbeti muteber değildir. Ka
nun bütün bunları incelemiştir; şimdi orada mu
teber telâkki ediyorsun, burada başka sebeplerle 
muteber telâkki etmiyeceksin. Diyecek ki; efen
dim vekil ile müekkil arasında değildir. Alacak
lı ile borçlu arasındadır. Bu da bir akit değil 
mi efendim? Eğer bunun arz ettiğim kanun hü
kümlerine aykırı bir tarafı varsa asliye mahkeme
sine gider? Orada dâvasını halleder, orası indi
rebilir. 

Binaenaleyh, münhasıran prensip bakımından 
bu maddenin burada yer almaması lâzımgelir. 
Bendenizin teklifim de bu mahiyettedir. Takdir 
Yüksek Heyetinize aittir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Savın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu^ — 

Muhterem arkadaşlar, Kâmil Coşkun Beyefendi 
kendi noktai nazarlarını, komisyonda dermayan 
ettikleri gibi ifade ettiler. Bunun karşısında 
bizlerde ne düşünüyoruz, bunuda bendeniz ifade 
etmeye çalışacağım, takdir Yüksek Heyetinizin 
olacaktır. 

Şimdi efendim, Kâmil Beyefendinin yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Derler ki, bir sözleşme 
hürriyetine riavet edilmelidir. Doğru, Anayasa
mız da bunu böyle kabul ediyor. Borçlar Kanu
nu bunu böyle kabul ediyor. Hukukun umumi 
prensibi de hakikaten taraflar arasında serbest 
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iradeye istinadeden sözleşmelere hürmet etmek 
lâzımdır. Yalnız Yüksek Heyetinizin vazifesi 
cemiyette bozulmuş nizama bir çare bulmaktır. 
Bugün tatbikatta gördüğümüz hal, şu. Buyur
dukları her şey hüsnüniyetle olsa gayet isabetli, 
doğru, yerden göğe kadar isabetli bir görüş. Fa
kat bunun tatbikatta yeri yok. Gidiyorsunuz 
bir buzdolabı aldınız. Tutuyorsunuz aydan aya 
bin lira, iki bin lira ödemek kaydiylc bir anlaşma 
yapıyorsunuz. Siz hattâ farkında bile değilsiniz. 
Bunu böyle matbaada basılmış, alt tarafında bir 
kayıt var. Eğer diyorsunuz, - sizin imzaladığı
nız kâğıtta - ben zamanında bu borcu ödemezsem 
ve alacaklım da mahkemeye müracaat ederse ben 
bu borcu ödiyeceğim, yüzde 70 vekâlet ücretini 
de ödiveceğim, yüzde 50 şartı cezai ödiyeceğim, 
yüzde 20 faiz ödiyeceğim. Bereket versin ki, 
faiz murabaha nizamnamesi var, onda pek ileri 
gidemiyorlar. Böyle bir şeyi siz orada imza edi
yorsunuz. Şu maddeler nnVakere edilirken 
muhtelif yerlerde bunu da Yüksek Heyetiniz 
tasvibetti. Borç almak istiyen bir kimse zayıf
tır, muhtelif baskılar, tesirler altındadır, borç 
almaya mecbur olduğu için imzahyacaktır onu, 
aradaki şartları görmez. Hattâ bunları görmüş 
olmasına rağmen der ki, şuradan şu kadar ik
ramiye alacağım, falan yerden, şu kadar kazan
cım gelecek, binaenaleyh icraya düşmiyeceğim 
demiş ve imzalamıştır. Maalesef, normal hayat 
her zaman arzuladığı şekilde olmuyor, arzu
landığı şekilde cereyan etmiyor, bir gün borç
lu borcunu ödiyemiyor ve icraya düşüyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, asıl ihtilâf bu
radadır. îcra dairesine düştü bin lira borcu var. 
işi oraya düştü % de 70 vekâlet ücreti ödiyecek, 
% de 40 şartı cezaiyi ödiyecek. Onları ödiyecek, 
sonra icra dairesinde yapılan masrafları da ay
rıca ödiyecek. Şimdi ihtilâf bu. Kâmil Beye
fendi derler ki, «Efendim, hata varsa mahke
meye dâva açsın, hatayı tahsil etsin. Gabin var
sa gabin için mahkemeye mürcaat etsin. Fakat 
her insan imzasının eri olmalıdır. Mademki im
zasını atmış, dört bin lira da olsa borcunu öde
sin. Karşımızda bulunacak grupun dediği şu o 
imzayı atarken kendisini düşünmemiştir. 

Bir cemiyet nizamı kurmaya uğraşıyoruz. 
Bu, suiistimal edilmiştir. Bugün tatbikatta gör
düğümüz hal, ibu sahadaki sözleşme akdinin sui
istimal edildiği merkezindedir. Peki hiç mi 
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ücret ödemesin? Adliye Vekâleti Kanununa 
göre, her dört yılda bir ücret tarifesi hazırlanı
yor. Bir dâva cereyan ettiği zaman, diğer taraf 
lehine ne kadar vekâlete hükmolunabilir. Bunun 
bir tarifesi vardır. Bu tarife dört yılda bir ha
zırlanır. Diyoruz ki, mahkemeye düştüğü za
man, icra dairesine düştüğü zaman, bunların 
gösterdiği bu yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 fa
hişle düşmüş olmasın da Adliye Vekâletinin 
adaletli olarak tâyin ve tesbit ettiği tarifede ne 
varsa ki, bu tarifedeki bedelin de üç mislinin 
hükmolunması mümkündür. Hiç olmazsa şu üç 
misline hükmedilmek suretiyle iktifa ediversin 
alacaklı. Aramızdaki ihtilâf bu? Aynı imzayı 
attı, sözleşme hürriyeti var, Anayasa müsaade 
etmektedir, Borçlar Kanununun hükümleri bu
dur. imzayı atması lâzımdır gibi bir hüküm 
var. Doğru. Fakat şu halin suiistimal edilmesi 
fikri var. Tatbikatta suiistimal edilmektedir. 
Bu pek çok görülen haller arasına girmiştir. 
Bizim dediğimizde böyle bir vekâlet ödeneği 
taahhüdetmiş ise, Adliye Vekâletinin tesbit et
tiği tarife tatbik edilsin. Şimdi ihtilâf buradan 
neş'et etmektedir. Şartı cezayı zaten Temyiz 
Mahkemesi de böyle kabul etmektedir. Yeter 
ki mevzu böyle icra mahkemesine intikal ede
bilsin, temyiz edilebilsin. Temyize gittiği za
man, Temyiz Mahkemesi bu kararlardaki hata
ları tasıh'ih etmektedir. Akit serbestisi değil, ar
tık bir zavallı borçlunun zaten borçlu hale gel
miş bir kimsenin büsbütün arayerden çıkması
nı önliyecek tedbirleri zaten kazai içtihatlar ol
maktadır. Kazai içtihatların ışığı altında biz 
de tarifeye göre ücretin hükmedilmesini istiyo
ruz. Yaptığımız tadil bundan ibarettir. Muhte
rem arkadaşımızın noktai nazarına iltifat et
medik. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, bendeniz arkadaşımın % 70 miktarını söy
leyeceğini az çok Komisyondan bildiğim için 
% 100 diye ifade ettim. Yani daha bariz hale 
getirmek için ' % 100 diye ifade ettim. Yalnız 
arkadaş bir noktaya cevap vermedi. Efendim, 
yüzde şu kadar şartı cezayı okur veya okumaz. 
Okumasın efendim. Çamaşır makinası buz do
labı alan adam mukaveleyi okur; şartları bilir, 
tesbit eder. Ama şartı cezaya dokunmazsın. Do
kunmuyoruz. Çünkü, bunu tesbit eden Borçlar 
Kanununa göre hâkime o yetkiyi vermemişiz. 
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Avukatlık Kanununa göre vermişiz. Neden ver
mişiz? Çünkü Avukatlık Kanunu Avukatlar 
için bir ücret tarifesi tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh bunun tesbiti kolaydır. Efen
dim Avukatlık Kanununun tesbit ettiği ücret ni
çin tesbit 'edilir? Sayın arkadaşım, <bunu gayet 
iyi bilirler. Avukatlık Kanununun tesbiti ve tâ
yin ettiği ücret, dâvaların mahiyetine göre ayrı
lır, tarifeye göre mahalle göre değişir. Anka-
ra'daki ücret tarifesi ile Çorum'daki ücret ta
rifesi veya Van'daki ücret tarifesi aynı mıdır? 
Değildir. Vilâyetler sınıflara ayrılmıştır, ama 
şartı cezayı mukavelede tesbit edilen ilâmı An
kara'da da Van'da da icraya koysanız aynı şey
dir, değişmez. O ücret tarifesi değişir. Niçin 
konmuştur o? Şunun için konmuştur. 

Meselâ hâkim, mahkemeler, iki tarafın du
rumuna göre ücreti vekâleti bazan az, bazan 
fahiş takdir eder. Böyle az bir ücret, fahiş bir 
ücret aynı dâvada, meselâ birbirine mümasil 
diye arz edeyim, bir veraset davasıdır. Bir ve
raset dâvası için Ankara mahkemesi bin lira 
takdir eder, gider Kırşehir mahkemesi yüz lira 
takdir eder. Bu gibi fahiş haller olmasın diye 
bir nisbete bağlamış, katagorilere ayırmış dâ
vaların mahiyetine göre. Demiş ki, avukatlık 
ücreti asgarisi, en az şudur, azamisi budur. Sırf 
bu vahdeti temin etmek için koymuştur. Ama 
vekil ile müvekkil arasında arz ettiğim gibi bir 
nisbet yoktur. Bu serbesttir. Demek ki akit 
•serbestisini orada da kaıbul etmiş. Ancak akit 
bulunmıyan hallerde bu nisbeti koymuş veya
hut akit varsa akit, vekil ile müvekkil ara
sındaki ücrettedir. Karşı taraftan tahsil edile
cek ücret bakımından koymuş. Böyle % 100, 
% 70 şartı cezayı kabul ediyor. Arkadaşımız 
ücreti vekâleti kabul etmiyelim diyor; niye? 
Efendim borçlu zaten zavallı imiş. Borçluyu ic
bar edip de gitte bunu al, oraya imzanı koy di
yen yok, efendim. Faraza imza etmişse bir mü
zayaka hali varsa; bendeniz biraz evvel tafsi-
len arz ettim, tekrar arz etmeye lüzum görmü
yorum. Yüksek Heyetinizi rahatsız ederim diye 
korkuyorum. Varsa mahkemeye gider. Mahke
menin yolu açıktır. îcra Kanunu önümüzde. 
Mahkemeye başvurabileceğiniz müteaddit hal
ler var. Asliye Mahkemesine gidecek. Binaenaleyh 
meselenin bu şekilde hissi bakımından ele alı
narak prensibin feda edilmesi doğru değildir. 
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Mesele prensip meselesidir. Akdin mahiyetine 
müdahale edecek miyiz, ctmiyecek miyiz. Ak
din mevzuuna icra memuru müdahale edemez. 
Ne yapar, asliye hâkimine gider. Bendenizin 
maruzatı bundan ibarettir. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, söze başlarken evvelâ bir 
noktayı belirtmek istiyorum. Şimdi burada, 
avukatla müvekkili arasındaki bir ücret mu
kavelesi söz konusu değil, yani avukatla mü
vekkil arasında serbestçe mukavele yapılması 
'asası tamamen saklıdır. Bu mukaveleye taallûk-
edon bir hüküm söz konusu doğidir. O halde 
nedir bu hüküm? Mesele şu : Şimdi iki kimse, 
birisi alacaklı durumunda, diğeri borçlu duru
munda. Aralarında bir borçlanma muamelesi 
oluyor, ödünç suretiyle veya bir mal alım sa
tım suretiyle veya buna benzer bir şekilde. 
Şimdi bu borçlanma muamelesinin zımnında, 
bunun içinde alacaklı durumunda olan ve eko
nomik bakımdan daha kuvvetli olan kimse kar
şısındakine, borçlu olan adama, şöyle bir şart 
kabul ettiriyor, diyor ki, sen avukatlık ücreti 
namı altında bana yüzde elli, yüzde otuz, yüz
de yirmi, artık hamiyetine, insafına kalıyor iş, 
yüzde altmış gibi ücret vermeyi kabul et. O da 
zayıf durumlu olmalarından ötürü parayı alma 
yahut malı alma telâşı içinde böyle bir şartı ka
bul ediyor. Şimdi Yargıtaym müstakar karar
larına göre bu şekilde yapılan anlaşmalar kar
şısında icra memuru tarifede yazılı ücreti de
ğil, anlaşmada yazılı ücreti hükmetmekle mü
kelleftir. Elimizde bu konuda müteaddit Yar
gıtay kararları mevcuttur. Bir tanesini okuyo
rum. Bu hâdisede üç bin lira vekâlet ücreti ve
receğim demiş. Avukatına değil. Avukat ınev-
zuubahis değil, iki adamdan birisi alacaklı di
ğeri borçlu. Bu alacaklının avukatına ne verdi
ği de belli değil, belki avukatına beş yüz lira 
veriyor. Fakat borçluyu zayıf bulmuş üç bin 
lira bana vermeyi kabul edeceksin diyor. O da 
kabul etmiş, imza etmiş. Esas paradan faizden 
v.s. den başka vekâlet ücreti adiyle 3 bin lira 
vermeyi kabul etmiş. Müteaddit kararlar var
dır. Hepsini okuyup zamanınızı istiraf etmek 
istemiyorum, bir tanesini okuyacağım. «Esas 
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alacağın ödenmemesi halinde borçlunun üç bin 
lira vekâlet ücreti vereceği taraflar arasında 
bu hususta yapılan akitte taahhüdedilmiş ve 
esasen alacaklı mezkûr vekâlet ücreti de tale-
bolunarak borçlu aleyhine vâki olan takip ke
sinleşmemiş olmasına göre takip neticesine ma
tuf olan vekâlet ücretinden başkaca, memur
lukça ücret takdiri icabetmez. 1956 tarihli bir 
karar, numarası da var. 

Şimdi demek oluyor ki, bu gibi vaziyetlerde 
icra memuru mukavelede yazılı olan miktarı 
hükmedecek, tarifede yazılı olan miktarı hük
metmeyecek... Gayet tabiî. Halbuki nedir vazi
yet? Bir adam, bir alacaklı borçlusunu takibe-
diyor. Takibedenin bir de avukatı olabilir. Avu
katı ile arasında bir anlaşma vardır, bir ücret 
anlaşması vardır. Bu ücret anlaşması gereğin
ce kendisi vekiline ödemede bulunacaktır. Eğer 
bu sefer de böyle bir madde koydurulmamış 
olsaydı yapılacak muamele ne idi. Yapılacak 
muamele şimdi icra memuru Adalet Bakanlığı
nın düzenlediği tarifede yazılı olan vekâlet üc
retini tatbik edecekti. Açacaktı tarifeyi, takip 
konusu olacak ne kadardır; on bin lira. On bin 
liranın karşılığı olan vekâlet ücreti nedir? 700 
lira. Bunun hesabı vardır. Hesabedecek, diye
cek ki, on bin lira esas, zait 700 lira vekâlet üc
reti, şu kadar da icra masrafı, toplıyacaik bu
nu tahsil edecek. Haciz yoluyla veya defaten 
veya taksitle ödeme yapılacak, muamele bu. 
Halbuki bâzı gözü 'açık kimseler borçlunun za
yıf durumundan faydalanarak arz ettiğim gi
bi yüksek miktarlarda vekâlet ücretini kendi
sine kabul ettirmektedirler ve içtihatlara göre 
de bunu vermek zarureti var. Çünkü taraflar 
arasında böyle bir anlaşma mevcuttur, bunun 
için verilmesi lâzımdır. Bu suretle bazan bor
cun üzerine vekâlet ücreti namı altında çok 
ağır bir para eklenmektedir. Borçlu bunun taz
yiki 'altında kalmaktadır. Şimdi Komisyon ne 
düşünmüş, Komisyonun düşüncesi şudur; Ko
alisyon diyor ki, borçlu iktisaden zayıf vaziyet
tedir. Bunu biraz evvel arkadaşımızın izah bu
yurdukları gibi paraya ve mala kavuşmak için 
veyahut kendisinin hiç. icra dairesine düşmiye-
ceği ümidi ile bu ağır şartlara rıza gösterir. 
Bu itibarla biz bu kabil şartların karşısında ic
ra memurunu serbest bırakmıyalım, sanki hiç 
anlaşma yokmuş gibi, tarifedeki ücretin hük-
meclilmesine dair bir hüküm koyalım dedik. 

15.12.1984 0 : 3 
Bu fikir Komisyonda galebe çaldı ve böyle bir 
hüküm kondu. Şimdi, arkadaşımız diyor ki iki 
taraf arasındaki anlaşmayı siz, 'kaale almıyor
sunuz, yani akit serbestisini liıhlâl ediyorsu
nuz. Biz de diyoruz ki, gerek Anayasamız, gerek 
Borçlar Kanunumuz 'kamu düzenini ve kamu 
menfaati leııdiştesiyfe akit serbestisine ya-ama 
organının, devletin müdahale edebileceğini ka
bul 'etmektedir. Akit hürriyetinden, sözleşme 
hürriyetinden bahseden Anayasa maddesinde 
açıkça İm hüküm mevcuttur. Yüksek malûmu
nuz olduğu için tekrar okumuyorum. Yine 
Borçlar Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde 
akitlerin kanunun hudutları dairesinde ser
bestçe tâyin edilebileceği yazılıdır. İşte Anaya
sanın cevazına dayanarak, Anayasanın müsaade
sine dayanarak kanuna bu şekilde bir kayıtlayı-
cı hüküm kondu ve bunu kabul buyurduğunuz 
takdirde taraflar arasındaki anlaşmanın bu nok
tada sınırlanması tamamen hukuka uygun bir 
muamele olacaktır. Bunu biz yapmıyalım, kendi
lerine bırakalım. Arz ettiğim gibi borçlu gitsin dâ
va etsin, hileden bahsetsin, gabinden bahsetsin, ik
rahtan bahsetsin. Takdir buyurunuz ki, birçok 
hallerde bu yollardan bir netice elde etmek 
imkânsızdır. 

Çünkü hakikaten hâdisede mahkemelerin ip
taline gidebilecekleri gibi gabin veya ikrah is-
bat edilemez. Fakat hakikatte vicdanen herke
sin kabul edebileceği mânevi baskı mevcuttur, 
vardır. Bu da alacaklının ekonomik gücünden 
doğan mânevi baskıdır. Şimdi bu vaziyette Ko
misyonumuz ücret verilmesin demiyor, verilsin; 
devletin yaptığı tarifedeki ücret verilsin. Ki
me? Avukata da değil. İki taraf arasındadır 
söz konusu olan yani avukatla karşıkarşıya ol
mak mevzuubahis değil. Ve tamamen 3499 sa
yılı Avuktalık Kanununun dışındadır hâdise. 
Bir adamın .avukatı ile yaptığı anlaşma, da ona 
vermeyi kabul ettiği ücrete dokunmuyoruz. Hâ
disemizin onunla ilgisi yok. Hâdisemiz Avukat
lık ücreti namı 'altında borçludan bir miktar 
daha para elde etmek için bir kayıt kabul et
tirmiş, işte biz o kayda dokunuyonız. Bu iti
barla Komisyon metninin kabul buyurulmasmı 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tapularda 

akit tablosu dediğimiz iki tarafın rızası ile tes-
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bit edilen, memuru mahsus huzurunda bir akit 
inşa edilir. Bu akitte dahi yazılmış olan vekâlet 
ücretleri bu maddeye göre nazarı dikkate alın- * 
mıyacak mıf 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Suali 
nizi iyice anlıyamadım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi tapu 
dairesinde memuru mahsus huzurunda ipotek 
yapılırken mal sahibi para alacak, öteki adama 
ipotek tanzim edecek. Eğer ilerde icraya düşer
lerse ve tanzimde ücreti vekâlet şu kadardır, di
ye yazılı ise bu da tıpkı sözleşme gibi nazarı dik
kate alınmıyacak mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Gayet 
tabiî. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, benim de bir sualim var. Kamu düzeninden 
bahsediliyor. Alacaklı ile borçlu arasındaki mü
nasebetin, serbest akdin, gabin, ikrah, hiyle gibi 
mevzuların kamu düzeni ile alâkası nedir? Bu
nun izahını rica ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Arz 
edeyim şimdi, efendim hâdise şu : öyle bir alan
dayız ki, orada iki vatandaş zümresi ile karşıla
şıyoruz. Birisi alacaklı durumunda olan vatan
daşlar, diğeri borçlu durumunda olan vatandaş
lar. Şimdi Devlet alacaklı durumunda olan va
tandaşlara karşı, borçlu durumunda olan vatan
daşların böyle umumi vicdanın tasvibetmiyeceği 
ağır külfetleri kabul edegelmelerine sevirci ka
lamaz. İste bu bakımdan arz ettiğim hüküm sevk 
edilmiştir. Zayıf durumda olanları zayıf durum
da hayatlarını idameye mecbur ve mahkûm bir 
vaziyette bırakmamak için Devletin müdahalesi 
zaruridir ve kanun kovucunun asıl rolü de bu 
kabîl vazivetlerde müdahale edip iki tarafın 
menfaatlerini en adilâne şekilde ve saŞduyuva 
en uyanın şekilde bağdaştırmakta kendisini gös
terir. Kanun koyucu olarak hepimizin vazifesi 
bunda tecelli eder. Yoksa bunun dışında zayıf
lar, zavıf olarak kalsınlar kuvvetliler de kuv
vetli olmava devam etsinler, dediğimiz dakikada 
o zaman hukuk nizamından ve Devlet düdenin
den bahsetmeye imkân kalmaz. Kaldı ki; Türki-
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ye hem bir hukuk devleti, hem de bir sosyal dev
lettir. 

Hürmetlerimle. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) —Alelade 

bir hukuk dâvasında mevzuubahsolur buyurduk
ları mevzular. Biri alacaklıya müracaat etti, bir 
şahsa ihtiyacını karşılamak için para verdi, ipo
teğini yaptı. Yahut re'sen senet yaptı. Faiz ala
maz. Çünkü Murabaha Nizamnamesi var. O ka
nun karşısında faiz kaydı koyamayız. Şimdi ar
kadaşımızdan soruyorum; alacaklı verdiği para
yı almak için icraya gitmişse ve alacağını bir avu
kat vasıtasiyle tahsil etmek imkânı bulmazsa, 
100 000 lira vermiş, bunun tahsili için icraya düş
müş, % 20 avukatlık ücreti, diye aralarında mu
kaveleye koymuşlar. Fakat bunu avukat mute
ber görmüyor. İcra memuru 4 000 lira ücret tak
dir ediyor. Avukat da bir sene, iki sene, üç sene 
uğraşacağı için 15 bin liradan aşağı almam diyor. 
Çünkü, bir sürü külfetleri var. İcra dairelerinde 
bir iki sene sürüncemede kalıyor. Buna mukabil 
alacaklı iyilik yapıyor. Bunun da durumu var. 
Nihayet zorla mal vermedi. 

İkincisi; İcra Kam'Umumuzda ikrah, gaibin 
vesaire gibi ibir misal daha verebilirler mi? 
Binaenaleyh, orada yapmadığımı, niçin 'bura
da yaıpıyor? Bunu istiruia.m ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Efen-
diım,, İbir defa faiz şartı illeri .süremez, diyor ar-
kada'şıiım. Halbuki faiz Murabaha Nizamname
sinin .koyduğu hudutları aşmamak şailiyle faiz 
tesbit edilebilir. Bu böyle... 

Ondan sonra dediler ki; avukata, verilen 
ücret ekiseriya çok datha yüksektir. Bu, .mah
kemelerde görü'jen dâvalarda ila böyledir. Mah
kemelerde /görülen dâvalarda daima tarifeye 
göne 'ücret imik m/edil ir. Fakat sizim, avukatı-
nrzla yaptığınız mıuıkaveilede ka'bul ettiğiniz üc
ret tarifelerindeki ücretten çok daha yüksek
tir. Tüılkiyc'de ıgönülen dâvaların % 98 inde 
mahkememin hükmi ettiği ücret alâkalının avu
katına verdiği ücretten dûndur, aşağıdır. Sitil
di bu böyle olduğu içindir .ki; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunumun bir maddesinde 
der id ; eğer dâvaılı kötü niyet sahibi ise ve 
kötü niyetine maıhıkeınıe kanaat getirirse hâ
kim tarifeye göre ücret hükmet m/ekle yetin
mem, davacının kendi avdkatı ile .aralarında 
kararlaştırılmış olan ücretin bir kısmına ve-
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ya tamamıma da hükmede'bilir, der. Ve bu üc
ret eğer ispat edilemezse, hâkim 'bunu da ken
disi're'sen takdir eder, der. Meselâ aralarında 
tarihî Usulün 399 ncu maddesine göre, üçün
cü şahıslara tesir etmiyecek bir âdi senet im
za ederler. Bir âdi mukavele. Bu takdirde 
ihtilâf çıkar, efendim, Ibunu, yarım saat evvel 
yaptılar der, dâvailı. O takdirde 'hâkim vaziyete 
bakar, dâvaya 'bakar, !bu ücret normal olarak 
şu kadar olmalıdır, der. Ve bir miktar tesbit 
eder. Hangi halde 1 Kötü niyet sahibi dâvâ
lıya karşı. Yalnız kötü niyet sahibi dâvâlıya 
karşı buna cevaz verilmiştir. Binaenaleyh, ar
kadaşımızın buyurdukları husus esasen tatbi
katta mahkemelerde görülen dâvalarda hemen 
hemen bütün dâvalarda olagelen hallerdendir. 
Aşağı - yukarı , mahkemeye düşmenin ve karşı
sındaki kimseyi iyi seçememenin bir neticesi 
olarak tecelli eder, sineye çeker. 

Şimdi, biz mahkemeleri değil, hiz icra daire
lerindeki takipler üzerinde duruyoruz ve bu 
hükmü sevk ediyoruz. Yüksek Senato arkadaş-
larımızın itirazlarını dinledi. Komisyon ço
ğunluğunun mütalâlannı Sayın Nusret Tuna'-
nın ve bendenizin ağızlarından dinlemiş bulu
nuyor. Takdir Yüksok Heyetinize aittir. Hür
metlerimle. 

KÂMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir nok
tayı aıçılklamadınız efendim. Gabin, ikrah ve 
hile gibi sdbeplerle icra 'memurunun tenkis 
ettiği hir madde var mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Efen
dim, akitleri sınırlayıcı birçok hükümler var 
kanunlarımızda. Borçlar Kanunumda •mütaad-
dit hükümler var. Fahiş cezai şartlar hakkın
da tenkis hükümleri var. 10 seneyi geçen iş 
mukaveleleri hakkımda fesih hakkını tanıyan 
hükümler var. Arkadaşım da bunları .bilirler. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Biliyo
rum, fakat .bu İcra Kanunudur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Hayır, 
biz bu hükmü hir yenilik olarak getiriyoruz. 
Kalbul buyuruılursa memldket ihtiyaçlarına ce
vap vereceği kanaatindeyim. 

(BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğhı, buyurun. 
Lütfen kısa olsun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Dâhildir, diyorlar. Bu hüküm tekrardır. Esa-
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sen kanunda ücreti vekâlet masraflara dâhil
dir, der. Ve bu tatbikatta da 'böyledir, herkes 
bunu bilir. Bu bir tekrardan ibaret 'bir fıkra 
olduğuna ıgöre bunun altında gizli bir başka 
mâna var mıdır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Efen
dim bu hüküm yeni bir hüküm değildir. Halen 
yürürlükte bulunan kanunda o hüküm mevcut
tur. Bu buyurduğunuz Yargıtay içtihadı da o 
hükme dayanılarak zaten teessüs etmiştir. Al
tında gizli olan başka bir fikir de yoktur. Yani 
içtihadı teyiden konulmu} bir hükümdür. 

BAŞKAN — Sayın Obuz buyurunuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Muhterem 

arakadaşlarım, bendeniz çok kısa maruzatta bu
lunacağım. Sayın Kâmil Coşkunoğlu arkadaşı
mızın noktai nazarına verilen cevaplar meya-
nittida unutulan bir husus yardır, Ibendenizce. 
Avukat ile müvekkil arasındaki münasebet 'bir 
hakka istinadeder, bir müessesedir ve avukatın 
gördüğü hizmet bir âmme hizmetidir.- Verilen 
ücret avukat tarafından, vekil tarafından ifa am
me hizmetinin karşılığıdır. Binaenaleyh, avu
kat namına, vekil namına istihsal olunacak, 
menfaat temin edilecek ücret üçüncü şahıs ta
rafından avukatın namı hesabına talebolunmaz. 
Ve ortada görülmüş bir amme hizmeti de rnıev-
cudolmadığma göre, hudutsuz bir hizmet ücre
tinin de peşinen tâyinine imkân bulunmaz. Hâ
disede borçlu ile alacaklı arasındaki anlaşma 
mevzuubahistir. Ve alacaklı müstakbel bir. ve
kilin, avukatın, gördüğü amme hizmetinin üc
retini önceden bir üçüncü çalışa tahmil etmek 
temayülündedir. Binaenaleyh; borcun sebehi 
yoktur. O halde Sayın Coşkunoğlu'nun anla
dığı mânâda serbest foir irade ile husule gelmiş 
akit esasen mevcut değildir. 

Diğer taraftan paranın ileride dahi vekile 
intikal edeceğini akdin inikadı sırasında kes
tirmek mümkün değildir. Bu itibarla horç 
mualleldir. Görülmüş veya görülmesi katiyetle 
tavazuh etmiş bir amme hizmetinin ücreti de
ğildir. Bu itibarla Coşkunoğlu'nun noktai na
zarına iltifat edilmesine hukukan imkân mev
cut değildir kanaatindeyim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Sayın Coşkunoğlu arkada-

— 479 — 



Ö. Senatosu B : 16 
şımız biraz evvel «buna benzer bir hüküm îera 
ve İflâs Kanununda vardır» dediler. Bugünkü 
kamında yok, fakat bir kaç gün evvel kabul 
buyurduğunuz bir madde ile buna (benzer (bir 
anlaşmanın muteber olmadığına dair bir hüküm 
kanuna girmiş oluyor. Kürsüde iken hatırlıya-
madım, şimdi aklıma geldi. Buna ilâve etmek 
için tekrar rahatsız ediyorum 83 (a) maddesi; 
«82 ve 83 ncü maddelerde yazdı mal ve hakla
rın haczolunabileceğine dair önceden yapılan 
anlaşmalar muteber değildir.» Görüyorsunuz 
ki, bir anlaşmayı tamamen gayrimuteber «ayan 
bir hüküm kanuna girmiş bulunuyor. Bu da 
Yüksek tsviplerinize mazhar olmuştur. Bu mad
de üzerinde duruldu, tartışmalar oldu. Aksine 
takrirler verildi. îltifat buyurmadınız ve red
dettiniz. Madde de böylece kabul edildi. O za
man bunun gerekçelerini uzun uzun izah etmiş
tim. Yine aynı gerekçelere dayanıyordu. Borç
lu iktisadi zayıflığı bakımından (bidayette ala
caklının böyle bir şartı kendisine empoze etme
sine muvafakat eder. Çünlki paraya veya anala 
kavuşmak heyecanı ve ihtiyacı içindedir, kabul 
eder. Bu şekildeki bir anlaşmanın muteber ol
mamasına dair İsviçre Federal Mahkemesinin 
devamlı içtihatlarına dayanarak maddeyi koy
duk diye mâruzâtta bulunmuştum, mâruzâtım 
kabul edilmiş re madde de oylanmıştı. Şimdi 
halen görüştüğümüz metin bunun bir ikincisi 
oluyor, tamamen aynı gerekçeye dayanıyor. 
Bunun da kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, buyurun. 
KÂMİL OOŞKUNOÖIiU (Uşak) — Efendim, 

tekrar huzurunuzu Hilâl ettiğim için özür dile
rim. Sayın Muammer Obulz arkadaşımızın fik
rine bir cümle ile cevap vereceğim. Bir kere 
•mevzuubahsnlan ücret avukatla müvekkil ara
sındaki ücret değildir. 

Avukatlığın âmme hizmeti olması keyfiye
tine gelince; bunun ücret ile alâkası yiok. Bu 
münhasıran atvuka'tların ifa ettiği vazifelerin
den dolayı kendilerine tanınmış olan hususi 
bir imtiyaz mahiyetinde telâkki edeceğimiz 
haldir. Bilhassa alacaklı ile 'borçlu arasında
ki ücret mukavelesi ile zerre kadar en ufak 
bir alâkası yoktur. 

Gelelim 83 a ya. Bir misal vermek istedi 
Sayın Sözcü arkadaşımız. Misal vermek is
tedi ama. venmüş ioldukları misal bendenizi 
teykîediycr, Ne çljye teyMediyar? Şu, şu, şu 
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mallar, 82 Uci maddede kalb'iİi haciz olmıyan 
mallar vardır. Amıa, 83 a da diyor ki, «şu mal
lar kabili 'haciz değildir.» diye yaihutta hacze-
dilemiyeeektir diye dalha efvvel mukavele ya
pılmışsa muteber değil. Kimin hukukunu hi
maye için? Alacaklının 'hukukunu ihimaye için. 
Sebep? Me'selâ bir buiz dolabı aJmıış. Buz do
labının bedelini vaktinde ödememiş,. Muka/ve* 
le yapmıtşlar. Veya İcra Kanununun 83 iıeü 
maddesine göre de bu buz dolabı şaftısın ş'aÖı-
si ihtiyaç* için lâzımdır. Haczi caiz 'olmıyan 
kısma giriyor. Amıa alacak 'bu malin bedeline 
taallûk ediyorsa, bu takdirde kanunun hima
ye ettiği şu hükümden istifade edemez. Kim 
istifade edemez? Borçlu istifade edemez. Bi-
naenaleyb, verdikleri misal tamalmen beni 
teyideder maıhiye'btedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi takriri okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
İcra /ve İflâs Kanununun bâzı maddelerini 

değiştiren tasarının 64 ncü maddesiyle değişen 
138 nci maddesi 3 ncü fıkrasının aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilerek kabulünü rica ede
rim. 

15 . 12 . 1964 

Kâmil Coşikunıoğlıt 

(Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde, ala
caklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşme bu-
lunmıyan hallarde, icra memuru tarafından 
avukatlık ücreti tarifesine göre (hesaplanır. 
Bu şekilde tâyin olunan vekâlet ücreti de ta
kip masraflarına dâhildir.) 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 
reddedil'miiş'tir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(64 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etlmiyenler... Mad'do 
kabul edilmiştir. 

Acık oya sunulacaktır. 
Madde 65 i okumadan evvel bir istirbam* 

da bulunmaya kendimi mecbur hissediyorum, 
öok özür dileyerek söylüyorum; 'gerek Ibütüu 
hatipler, gerekse komisyon, fikirlerini, şimdiye 
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kadar gördü'ğüm(üz veçhile aynı fikirleri tek
rar ederek Heydfci Umumiyeye' arz ediyorlar 
gübi geliyar Ibana, Eğer aldanmıyorsam, ya
nılmıyorsam. 

Şimdi saat 3 te toplandık muhterem arkadaş
lar ancak 63 ve 64 ncü maddeler olmaik üze
re sadece iki madde müzakere edildi. Bu ka
nunun müzakeresi arz ettiğim gibi ayın 21 inde 
bitiyor. Lütfedip de senatörlerin, söz hürriyet
lerine halel gelmemek üzere, telhisan fikirlerini 
ifade buyurmalarını arz ve rica ederim. 

Madde 65 i okutuyorum. 
MADDE 65. — îcra ve îflâs Kanununun 

145 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

T - Menkul rehninin paraya çevrilmesi : 
Takip talebi 

Madde 145. — Alacağı menkul relini ile sağ
lanmış alacaklı, takip talebinde 58 nci maddede 
yazılı hususlardan başka merhunun ne olduğunu 
ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş ve
ya merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş 
ise onun ve merhun üzerinde sonra gelen rehin 
hakkı mevcut ise bu hakka sahibolan şahsın is
mini de bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 66. — îcra ve îflâs Kanununun 
146 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ödeme emri 
Madde 146. — Takip talebi üzerine, icra daire

si, keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen re
hin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve 
borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa aşağıdaki 
kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri 
gönderir: 

1. ödeme müddeti onbeş gündür. 
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 nu

maralı bendde yazılı müddet içinde borç öden
mezse rehnin satılacağı bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 67. — îcra ve iflâs Kanununun 
147 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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ödeme emrine itiraz 

Madde 147. — ödeme emrine itiraz hakkın
da 62 den 72 nci maddeye kadar olan hüküm
ler uygulanır. Ancak; 

1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemiş-
se, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde 
artık tartışma konusu olamaz. 

2. Sırf rehin hafckma itiraz olunduğu tak
dirde, alacaklı, relinin paraya çevrilmesi yo-
liyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yoliyle 
devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya 
mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet 
verilir. 

BA'ŞKAN — Madde üzerinde doz i'stiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddejâ oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 68. — îcra ve îflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 148 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I I - îpoteğin paraya çevrilmesi : 

Takip talebi 
Madde 148. — Gayrimenkul ipotek alacak

lısı, yetkili veya gayrimenkulun bulunduğu yer 
icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit 
tablosunun tapu idaresince verilmiş resmî bir 
örneğini ibrazla alacağın miktarım bildirir ve 
58 nci maddeye göre takip talebinde bulunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen!... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — îcra ve îflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 149 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - îcra emri 
Madde 149. — îcra anemıinı, ibraz edilen akit 

tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikra
rını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu 
anlarsa, borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıs 
tarafından rehnedilmiş veya gayrimenkulun 
mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara 
birer icra emri gönderir. 

Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde 
'ödenmesi Ve bu müddet içinde !bor<ç öden
mez ve tetkik merciinden icranın geri Ibıra-
kılmasma dair bir karar getirilmezse, alacaklının 
gayrimerfkulün satışını isteyebileceği bildirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Maddenin matlabında bir rakamı ola
cak, sonra tire.. O şekilde tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında iki takrir var
dır okutacağım. Birisi Osman Gümüşoğlu'nun, 
diğeri Sayın Ekrem özden tarafından veril
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonun getirdiği 69 ncu maddesinde 

74 ncü maddesi 69 ncu maddesi olarak kabul 
edildiği yazılıdır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği eski kanunun 
değişik 149 ncu maddesinde (icra memuru, ib
raz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir 
para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın 
muaccel olduğunu anlarsa borçluya ve gayri
menkul 3 ncü şahıs tarafından rehnedilmiş ve
ya gayrimenkulun mülkiyeti 3 neti şahsa geçmiş
se ayrıca bunlara birer icra emri gönderir. 

Bu icra emrinde borcun 30 gün içinde öden
mesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve tet
kik merciinden icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmezse alacaklının gayrimenkulun 
satışını istiyeceği bildirilir) denilmektedir. Bu 
maddenin tayymı ve kanunun 69 ncu maddesi
nin komisyona iadesine karar verilmesini teklif 
ederim. 

istanbul 
Ekrem _özden 

Yüksek Başkanlığa 
îlişik gerekçede arz olunan sebeplere bina

en tera ve İflâs Kanununun 149 ncu maddesi 
1 nei fıkrası yerini alan tasarının 69 ncu mad
desi ilk bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

Madde 149. — İcra memuru ibraz edilen 
ipotek belgesinin mahiyetinden veya akit tablo
sundan kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını 
ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu 
anlarsa borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıs 
tarafından rehnedilmiş veya gayrimenkulun 
mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunla
ra birer icra emri gönderilir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü buyurun, şah
sınız adına söz istiyorsunuz. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; icra ve iflâs Kanunu üzerinde 
Hükümetin getirdiği bu tadil tasarısı gerek Mec
liste, gerek adınıza vazife gören komisyonun ta-
dilleriyle hakikaten memlekete faydalı, alacak
lı ve borçlu hukukunu siyanet eden, sürat ge
tiren, teminat getiren bir durumdadır. An
cak her tasarıda, her sevk edilen maddede ol
duğu gibi burada da bâzı maddeleri arkadaşla
rımız tenkid etmekte ve tadil etmektedirler. Ni
tekim 149 ncu maddenin tasarıdan çıkması ve 
tadili yolunda da teklifler verilmiş bulunmak
tadır. Bendeniz de komisyon müzakerelerinde 
bu maddeye muhalif kaldım ve söz hakkımı mah
fuz tuttum. Bu sebeple hem bu hakkımı isti
mal edeceğim, hem de verilmiş olan önergeler 
hakkındaki fikirlerimi de beyan etmiş olacağım. 

icra ve iflâs Kanunu (bir sisteme bağlıdır. 
Bir ilamlı icra vardır, yani şahıslar mahkemeye 
müracaat etmek suretiyle mevcut haklarını hük
mü hâkimle tesbit ettirirler. Bu, icra dairesine 
gelir, icra emri tebliğ edilir, buna karşı iti
raz hakkı dinlenmez. Bir de takip hukuku var
dır. Bu, ihdas edilmemiş talep halindeki hak
ların icra dairesindeki normal prosedürle elde 
edilmesi yoludur, ilâmın dışında İcra ve iflâs 
Kanununun mer'i bulunan kanunun 38 nei 
maddesi istisnai olarak mahkeme ilâmını ve mah
keme karrama raptedilmemesine rağmen bâzı 
hak ve alacakların, ilâm mahiyetindeki vesika 
olarak, eğer tanzim edilmişi erse veya kanunla
rınca kabul edilmiş ise aynı muameleye tâbi 
tutulurlar. Halbuki 149 ncu madde ipotek bel
gesi yani akit tablosunu icra dairesine verdiği 
taktirde icra memurunun bunları tetkik edip, 
mevcudolmıyan bir ikrarın mevcudolup olma
masına karar verecek ve ondan sonra da bunun 
üzerinde ya icra emri gönderecek veya ödeme 
emri gönderecektir. Bu evvelâ prensip itiba
riyle tera ve iflâs Kanununun ve ihkakı hak
kın şekline muhaliftir. Eğer biz bu yolu ter
cih eder de ibraz edilen ipotek belgesi ve akit 
taplosunun tetkikini icra memuruna bırakırsak 
icra memurunun bunu tesbit etmevc kendisinde 
bir yetki görmemesi iktiza eder. Çünkü bu ipo
tek muamelesini yapan, tescil eden tapu me
muru borcun sebebini tahkike ve bunun bir borç 
ikrarı olup olmadığını tesbite kanunla yetkili 
değildir. 
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O ancak bir beyanı tesbit eder ve bu beyan 

karşısında onu örtecek karşılıyacak rehin hakkı
nın tescil edilmesi ile vazifelidir. Yoksa bu bir 
teminat mıdır? Bunun karşılığında bir para 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Bunları tapu 
memuru tetkike yetkili değildir. Sorar; böyle 
bir para aldınız mı; aldım. Tapu memurunun 
yaptığı bu muamele doğrudan doğruya rehhin 
tescili sebebiyledir. .Yoksa noter veya hâkim hu
zurunda olduğu gibi bir borcum ikrarını tazum-
mun etmez. Bakın sistem yine ne suretle ihlâl 
olmaktadır. Ne diyor; eğer icra memuru bunu 
böyle kabul ederse - Yani hakkı takdir icra me
murunun - kabul ederse bir icra emri gönderir, 
diyor. Halbuki ilamlı icrada icra emirlerinin 
hangi sebep tahtında imlâ edilip gösterileceği 
ve yine hangi nam icra emrinin tanzim edileceği 
yine yazılıdır. Eğer biz borç ikrarını havi bir 
ilâm mahiyetinde bir senet diye kabul edilmiş 
olsaydı, bunun yeri 38 nci maddede olacaktı. Ya
ni ilâm mahiyetindeki vesikalar meyanında tâ-
dadedilmiş olacaktı. Veya kendi kanunda diye
cektir ki tapu memuru aynı zamanda bu borç ik
rarını da tâyin ve tesbit eder. 

Kaldığımız yere geliyorum. îlâm ve icra bit
miştir. Takip hukuku başlamıştır. Takip hukuku 
içinde ilamlı bir icra ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Ne oluyor? Borcun katî olarak bir ikrar halinde 
vücudu sabit olmadığı halde biz borçlunun itiraz 
etme hakkını kaldırıyoruz. Bugün cari ticari 
muamelelerde bankalar daima verecekleri kredi 
karşılığında avnı zamanda bir ipotek tesis etmek
tedirler. Şahıslar verdikleri paraların karşılığın
da ipotek tesis etmektedirler. Fakat hiçbir za
man bu tesis edilen ipotek hakiki borcu ifade et
memektedir. Biz bir taraftan alacaklının ve borç
lunun hak ve hukukunu siyanete gayret eder
ken bir taraftan da kolaylık olsun diye maalesef 
hakkın ihlaline gitmiş gibi oluyoruz. Binaena
leyh, icra emrini gönderir; ilamlı icra takibi esa
sını ihya edersek ipotek karşılığında borçlunun 
itiraz hakkının da nezyetmiş oluyoruz. Binaena
leyh, bu getirilen yeni hüküm kanaatince hem 
îcra ve iflâs Kanununun ana prensibine, hem 
ilâm mahiyetindeki vesikaların sistemine ve tan
zimine hem de icra memuruna hâkime dahi raıı-
havvel olan bir hakkı alıp, sen tetkik et, ikrar 
mahiyetinde görürsen... Böyle bir hakkı biz icra 
memuruna veremeyiz. İlâmı icra memuru tetkik 
ectemıetz. Yalnız maddi ademi imkânı tetkik eıder. 
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îlâm mahiyetinde vesika kabul edince icra onu 
infaz ile mükelleftir. Böyle alternatif veya hak
kı hıyar şeklinde bir hususu tanımamıza imkân 
yoktur. Bu vesika böyledir veya değildir. Bunun 
münakaşası icra muamelelerini yine çıkmaz bir 
hale sokar, İyi niyetle getirilmiş olabilir. Fakat 
kanaatime göre arz ettiğim esbaba binaen 149 ncu 
maddenin aynı zamanda metinden çıkarılması 
yolundaki takrire de iltihak ederek bu maddenin 
borçluyu siyanet değil, alacaklıyı da siyanet et
memiş olması bakımından çıkarılmasına iltifat 
buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Gümüş-
oğlu. ••'-'' 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Yüce 
Senatonun Sayın Başkanı ve üyeleri; bugün mü
zakeresine devam ettiğimiz kanun tasarısı
nın 74 ncü maddesiyle İcra ve İflâs Kanununun 
149 ncu maddesi esaslı surette değişikliğe tabi 
tutulmuştur. Biraz evvel komisyon üyesi arka
daşımızın izah buyurduğu gilbi tadil şekli ile 
Medeni Kanunun ipoteğe taallûk eden tarif ve 
yeni relinin umumi hükümleri arasında bulu
nan sistem değiştirilmiştir. İpotekte mevcudo
lan veya ileride vücut bulacak veyahut vücut 
bulması muhtemel olan her hangi bir alacağın te
mini istifası için tarafların rıza ve mutabakatı 
ile, yani akitle tesis olunan bir teminattır. Bu 
itibarla bir alacağın karşılığı değildir. Bir ala
cak borç münasebeti içerisinde alacağın temini 
istifası için kabul edilen bir teminattır. An
cak ipoteği üç kısımda kanun tarif ve müta
lâa etmiş olduğu için, yani mevcudolan bir alaca
ğı veya vücut bulacak bir alacağı veya vücut bul
ması muhtemel olan bir alacağı temin kasdını 
hedef tuttuğu için- onevcuıdolan !bir alacak, yani 
âkit tablosunda bir 'borç ikrazını mutazammm 
bir ibare varsa tasarıda buna müstenit icra 
emrinin tebliğ edileceğini âmir bulunmaktadır. 
Bu itibarla ipotek belgesine müstenit icra em
rinin teklif noktasında ait bir sistem değişikli
ği mevcudolmasma rağmen takibin biran ev
vel hedefe ulaşması noktasında mevcudolan iyi 
niyete değinecek değilim. Ancak muhterem ar
kadaşlarım, kanun tasarısı metnini okuduğumuz 
zaman icra memuru ibraz edilen akit tablosun
da kayıtsız şartsız Ibir para borcu ikrarını ihti
va ettiğini veya alacağın muaccel olduğunu an
larsa icra emri tebliğ edeceğini veya çıkaraca
ğını hükme bağlamış bulunmaktadır. Kanun 
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metninin tetkikinden anlaşılacağı veçhile bu 
cihet ancak icra emrinin tebliğ keyfiyeti, akit 
tablosunun tetkikatı sonucunda icra memuru
nun takdirine vabeste bir keyfiyet olacaktır. 
Halbuki Medeni Kanunumuzda tarafların rıza 
ve muvafakati ile tesis edilen ipotek belgelerin
den ayrı 807 nci ve mütaakıp maddelerin de bir 
gayrimenkul üzerinde yapılan inşaata malze
mesi ve emeği ile iştirak eden mütaahhit ve 
işçilerin tahakkuk etmiş alacaklarının temini 
istifası zımmmda kanun bu kabil alacaklara o 
gayrimenkul üzerinde imtiyazlı bir ipotek tesisi 
hakkını bahsetmiştir. İnşaatın bitiminden üç ay 
sonraki süre içinde, şayet inşaatı yapan müta
ahhit ve işçileriyle inşaatı yaptıran mal sahibi 
arasında tahakkuk etmiş alacak üzerinde bir 
ihtilâf mevcut ise, aidolduğu mahekmeye mü
racaat ile alacaklarını tesbit ve bu alacak üze
rinde inşa ettikleri gayrimenkul üzerinde ipo
tek tesisi hakkını tanımış bulunmaktadır. Bu 
ipotek görülüyor ki, bir ilâma dayanmıştır. 
Mahkemece tahakkuk etmiş alacağın miktarı tes
bit edilmiştir. Fakat buna müstenit bir icra em
rinin tebliğ olunabileceğini kanun metni içerisin
de görememiş bulnnmaktayiü. Kanun metnini 
tekrar arz ediyorum. Affmızı istirham ediyorum. 
«İcra memuru ibraz edilen akit tablosundan ka
yıtsız şartsız bir para borcu ikrahını ihtiva» etti
ğini veya alacağın muaccel olduuğnu anlarsa an
cak ödeme emri çıkarabilecektir. Halbuki kanu
ni ipotek tek taraflı yanı alacaklının talebi ile 
mahkeme tarafından tesbit ve hükme bağlanan 
bir keyfiyetle tesis edilmektedir. Burada akit 
tablosu yoktur. Akit tablosu olmayınca bu mad
deye göre akit tablosunun tetkik sonucunda icra 
memuru tarafından tebliğ edilebilecek bir icra 
emri de yoktur mânasına anlamaktayım. Hal
buki bir mahkemenin tetkikatmdan geçmiş vo 
alacağın miktarı böylece ilânla belirmiş bir ipo
tek belgesine dayanmak suretiyle, icra emrinin 
tebliğ edilememesi keyfiyeti zannımca bu madde 
ile çelişmektedir. Daha, kuvvetli ve sıhhatli 
bir belge olmasına rağmen buna müstenit icra em
rinin tebliğ edilememesini bir noksanlık şeklin
de de anlamaktayım. Bu itibarla ben aynı mad
de metnine dört kelimeden ibaret bir ilâve ile 
maddenin vuzuha kavuşmasını arz ve teklif et
mekteyim. İcra memuru ilbraz edilen ipotek bel
gesinin mahiyetinden veya akit tablosunun 
kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva 
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ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa 
icra emri tebliği yönünden takdir hakkının kul
lanması lehinde bulunuyor. Böylece ilâma mer
but ipotek belgesinin de icra emrine bağlanma
sını ve bu kabil takiplerde de icra emrinin fay
dalı olacağına kaanii bulunmaktayım. Denebi
lir ki, alacağın miktarı ilâma merbut bulundu
ğuna göre ilâmın icrası da mümkündür. Fakat 
tatbikatta böyle değildir. İlâm bir alacağın tah
siline verilmiş karar mahiyetinde değildir. Sa
dece «mevcut ve tahakkuk etmiş bir alacağın 
teminata bağlanması zımmmda ipotek tesisine» 
şeklinde bir hükmü ihtiva ettiği için (bu ilâmın 
icraca takibine imkân yoktur. Ancak ipotek te
sisi noktasından mümkündür. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, bu tadil edilmek 
istenilen 149 ncu maddenin metinden tamamen 
kaldırılmasını talebediyorum. Çünkü Sarıgöl
lü arkadaşım etraflıca ve bu işin pek yakında 
tatbikatını bizzat yapmış bir şahıs olarak esas
lı bir şekilde izah buyurdular. Ben bu izahata 
bir şey ilâve etmiyeceğim. Yalnız ufak tefek bir 
iki noktayı arz edeceğim. Bir kere icra memuru
na ibraz edilen akit tablosu deniyor. İcra memu
ru akit tablosu almaz arkadaşlar. İcra memuru 
ipotek belgesini alır. O ipotek belgesi icraya tev
di edilir. Esasen Tapu Kanununun hükümlerine 
göre ipotek tanzim edildikten sonra ipotek bel 
gesi alacaklıya tevdi edilir. Orada her şey yazı
lıdır. Sonra icra memuru anlamak için tablonun 
kayıtsız, şartsız bir para, borcu ikrarını ihtiva 
ettiğini anlıyacaktır. Bir kere ipotek belgesinin 
istinadettiği akit tablosundaki mevcut ikrarın 
kayıtlı veya kayıtsız, şartlı veya şartsız olup ol
madığını tetkik edecek. Borç ikrarlı mıdır, de
ğil midir, bunu da tetkik edecek. Bu suretle mu
accel bir alacak taayyün ettiğini anlıyacak. O 
takdirde icra emrini alâkalılara tebliğ edecek. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu anlamak, bil
mek, takdir etmek, tefahhus ettmijk bütün bu hu
kuk tâbirlerinin icra memurluğuna değil, icra 
hâkimliğine mevdu vazifeler cüml esindendir. 
Esasen bunları uzun uzun anlatmaya hacet yok
tur. İcra daireleri vardır, muamele yaparlar, bel
geleri kabul ederler, tebliğ, tebellüğ, haciz işle
rini yaparlar, merciler var; bunların doğru olup 
olmadığını tetkik ederler. Esas itiraz üzerine hü
küm vermek hak ve salâhiyeti hâkime aittir. 
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Esasen bu gibi meselelerde takdir hakkı taallûk 
ettiği zaman, mevzuubahsolduğu zaman bir me
selenin ta derinliğine girmek icabettiği vakit o 
takdirde hâkim derecesinde bulunan, kürsüyü 
işgal eden vatandaşa bu hakkın verilmesi lâzım
dır. Ve verilmiştir, verilmektedir de. Bu itibarla 
ben icra memurları hakkında bir şey söylcmiye-
ceğim. îcra memurları bir memuriyet vazifesini 
ifa ediyorlar, kendileri o vazifeyi gördükleri 
müddetçe kıymetlidirler. Fakat bu gibi mühim 
meseleleri takdir etme salâhiyeti eski icra Kanu
nunca ve yeni çıkan icra kanununca ve
rilmiş haklardan değildir. Bu itibarla bu 
maddenin tamamen metinden çıkarılması lâ
zımdır. Esasen madde daha aşağıya doğru okun
muyor. Diğer maddeler okunmadığı için mücer
ret, mücerret maddeler ele almıyor ve bu su
retle takrir vermek mecburiyeti hasıl oluyor. 
Bunu mütaakıp gelen icra ve iflâs Kanununun 
diğer maddelerinde 149, 150 nci ve 149 (A) mad
desinde icranın geri bırakılması hakkında itiraz 
üzerine her türlü muamele yapılacağı aşikâr ola
rak bildirmektedir. Demekki muhterem arkada
şımız yalnız bununla yetinmemişler, üstelik icra 
muamelesine itirazı da ve icranın geri bırakması 
hususunu da eklemişler, ayrı bir madde ile 
149 - a maddesiyle. B?noe !bu 149 \|e 149 a - mad
delerinin birlikte mütalâası zaruridir. Bu iti
barla bilhassa Âmil Artus Beyden rica ediyo
rum, çünkü buraya çıkıyorlar mukni, güzel söz
ler söylüyorlar, biz de maddeyi hemen kabul edi
yoruz. Ben rica edeceğim, İsrar buyurmasınlar. 
Çünkü, tekrar edeyim, çok mühimdir bu madde. 
Hepimiz yapmışızdır, ipotek tesis etmişizdir, 
vermişiz bunu vatandaşa, muayyen şartlarla. 
muayyen kayıtlarla ve muayyen para ikrarını 
ihtiva eder veya etmez ipotek yaptırmışız, bel
geyi de koynumuza koymuşuzdur, bundan 2 - 3 
sene evvel. Şimdi bu kanun çıkacak, getirecek
siniz o belgeyi ibraz edeceksiniz. Hayır usul ka
nunudur, bu madde tatbik edilecek, ben tetkik 
edeceğim; bakalım borç ikrarını ihtiva ediyor 
mu, kayıtları şartları mevcut mudur? Efendim 
o zaman yoktu bu kanun, nasıl yapacağım diye
cektir arkadaşlar. Bütün ipotek alacaklıları bu 
madde yüzünden huzursuz olacaktır. Onun için 
takririn kabulü ile maddenin encümene iadesini 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyuran efendim. 
REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Baş

kan kıymetli arkadaşlarım, bu madde ile bundan 
sonra, gelen bir madde arasında çelişmezlik ol
duğu kanaatindeyim. Şöyle ki; 72 nci maddenin 
150 A fıkrasının birinci bendi aynen şudur : 
«ipotek bir cari hesap veya işliyecek kredi ve 
saire gibi bir mukavelenin teminatı olarak veril
mişse tetkik mercii bu mukavele ile tetkik eder 
karara bağlar,» diyor. Bu maddede de icra me
muru muacceliyet şartını belgenin uygunluğunu 
tetkik eder, diyor. Şimdi icra memuru muaccel 
olmadığını, şartlı olmadığını görürse, zaten ta
kibe almıyacak, almaması lâzım. Muameleye al
masına karşı itiraz hakkımız olması lâzımgelir. 
Bana göre bu iki madde arasında bir tenakuz 
olduğu kanaatindeyim. Bunun arkadaşımın tek
lifinin bu madde ile birlikte görüşülerek iadesi
nin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenL Sayın Ar
tus buyurunuz; 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, huzurunuzda bulunan icra ve 
iflâs kanunu tasarısının en önemli hükümleri 
rehnin paraya çevrilmesine aidolan şimdi oku
makta olduğumuz hükümlere taallûk eder. Bu 
gün yürürlükte olan kanunda rehnin paraya 
çevrilmesine ait hükümler çok kifayetsizdir, ve 
en fazla şikâyeti celbeden hükümlerdendir. 
ipotek alacaklısı en kuvvetli teminat olan ipo
tek ile alacağının temin ettiği kanaatiyle nispî 
'bir rahatlığa kavuşmuş halde icra dairesine 
başvurduğu mman kendisinin hakikaten çok 
zayıf bir durumda olduğunu ve senelerce ala
cağını tahsil etmek için yorulmak ve koşmak 
durumunda bulunduğunu öğrenerek* kanundan, 
teşkilâttan, icra memurlarından, hâkimlerden, 
sağdan soldan şikâyet etmekte yanıp yakılmak
ta idi. işte bu şikâyetleri nazara alan mütahaıs-
sıs komisyonlar kanunun tümü üzerindeki gö
rüşmede de arz ettiğim gibi menkul rehinlerine 
ait olan kısmı fakat (bilhassa gayri menkul Teli
nine aidolan kısmı çok esaslı şekilde düzenle
miş bulunmaktadırlar. Komisyonumuz bu hü
kümlerin, mütehassıs komisyondan Hükümet'e 
oradan da Millet Meclisine intikal eden şekilleri 
üzerinde hemen hemen hiç değişiklik yapmadan 
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'bunları ihtiyaca uygun telakki etmiş ve kabul 
ederek yüksek huzurunuza getirmiş buluhmak-
'tadn\ Şimdi bu hükümlerin kanuniyet kesfcet-
mesi halinde Sayın özden arkadaşımızın tasvir 
'buyurduklarının tam aksine bilhassa ipotekli 
alacaklılar büyük bir feraha kavuşacaklar ve 
hakikaten yaptığımız bu değişiklikleri şükranla 
vo memnuniyetle kaydedeceklerdir. Durum, Sa
yın özden arkadaşımızın tasvir buyurdukları 
gibi trafik olmaktan çok uzaktır. Şimdi bu
nu açık olarakı tane tane ve realist bir şe
kilde arz edeceğim. Evvelâ şuradan başlıyalım. 

Arkadaşlar, Medeni Kanuna göre, ipotek üç 
sebeplo tesis edilebilir. 

Birincisi, halen '•ovcudolan bir alacağı te
minat altına almak için. 

İkincisi, ileride vücut bulacak'olan bir ala
can +-o'-nîr>n+. altına almak için. 

üçüncüsü, vücut bulması muhtemel olan bir 
alacağı teminat altına almak için. 

Şimdi görülüyor ki, ikinci ve üçüncü şekil
ler yani ileride vücut bulacak olan "bir ala
cak veya ileride vücut bulması muhtemel 
olan bir alacak söz konusu olunca, ortada o 
alacak vücut bulmuş mudur, bulmamış mıdır 
meselesi kesin olarak belli değildir. Bunun 
ayrıca ispatı gerekir. Fakat yine arz edeyim 
ki, tatlbikatta ipotek işlemlerinin büyük bir 
kısmı halen mevcudolan bir alacağı temin 
etmek için yapılır. Yani ipotek akitlerinin 
yüzde 95 i halen mevcudolan bir alacağı te
min etmek için yapılır. Böyle olunca, demek 
ki, alacağın miktarı kesin olarak meydanda
dır. Bu da nasd olur? Alacaklı ile borçlu 
tapu dairesine giderler, orada tapu memuru
na her ikisi birden beyanda bulunurlar. Ala
caklı der ki, «ben şu yanımda duran zata 
yüzbin lira ödünç olarak vermeyi kabul ediyo
rum. 

Faiz % 8 vâde iki senedir. Buna mukabil 
kendisi de bana şu yazılı olan gajTİmenkıılü 
birinci derecede ipotek etmeyi kabul etmekte
dir. Tapu memuru borçluya döner, ne diyor
sun der. O da evet der, Ahmeit Beyden 100 
bin lirayı iki sene vâde ile aldım; % 8 faiz 
vereceğim ve falan yerdeki falan ada, falan 
parsel, eski kapı numarası şu? yeni kapı nu
marası şu olan gayrimenkulun üzerinde bu bor
cumu tem'm etmek üzere birinci derecede ipo
tek tesisini kabul ediyorum. 
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îşte bu beyanları tapu memuru bir senet ha

linde yazar, her ikisine imza ettirir, kendisi de 
imza eder. Bu ioptek mamelesine esas teşkil eden 
resmî seneittir. Bu resmî senede biz diğer bir 
deyimle akit tablosu deriz. Buna istinaden 
tapudaki kütüğü açar, bu gayrimenkulun hane
sini bulur oradaki gayrimenkul rehinleri ha
nesine bunu işler. Falanın yüzbin lira alaca
ğına mukabil birinci derecede filân tarihinde 
ipotek tesis edilmiştir, der. Şimdi para öden
memiş zamanında. O takdirde alacaklı icraya 
başvuracak. Bugüne kadar icraya sadece ipotek 
belgesi denen bir belge ile başvurulurdu. Bun
dan sonra bu metin diyor ki, bu belgenin ya
nında îbir de akit tablosunun bir sumtini ge
tirsin. O akit tablosunda borç ikrarı kayıtsız 
şartsız meveudise bu takdirde daha süratli ve 
alacaklının daha lehine bir takip yolu olan ic
ra emrini göndermek suretiyle takibi yapılması 
mümkün olsun. Bu adamcağız alacağına biran 
evvel süratle kavuşabilsin. Tasarının getirdiği 
yeniliklerden bir tanesi bu. Şimdi buyurdu ki, 
Özden arkadaşımız, burada akit tablosundan 
bahsediyor. Halbuki akit tablosunun verilece
ğine dair bir kayıt yok. Akit trıVmu değil ino-
tek belgesi verilir dedi. Bir evvelki maddeye 
dikkat buyurmamıştiT. Bu maddede hem akit 
tablosunun hem ipotek belgesinin ibraz edile
ceğine da ;r kayıt var. O maddeyi yüksek oyla
rınızla kabul buyurdunuz. 

Madde 148. — Gayrimenkul ipotek, alacaklısı 
yetkili veya gayrimenkulun bulunduğu icra daire-
sine elindeki ipotek belgesinin, akit tablosunun 
tapu dairesince verilmiş resmî bir önergesini 
ibraz eder» ve saire. 

Şimdi durum böyle olunca iki madde ara
sında bir mübayenet de mevzuubahis değildir. 
Demek M, yeni bir şey oluyor. Gidecek, bunun 
bir suretini alacak. Bugüne kadar olanlar al
mamışlar. onun için zarar görecekler? diyor, 
Sayın özden. Katiyen; böyle bir şey mevzuu
bahis değildir. Bunlar tapu dairesinde mevcu-
dolduğuna göre daima gidip tapu dairesinden 
'bunun bir suretini istemek ve icra dairesine 
ibraz etmek mümkündür. Ve bugüne kadar ipo
tek muaımelesi yapmış olanların bundan sonra 
icıaya başvurmak zorunda kalmaları halinde 
müşkül duruma düşmeleri gibi bir faraziye 
katiyen varit değildir. Bu ciheti böylece belirt
tikten sonra icra emri gönderilir diyoruz. 
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Neden icra emri gönderiliyor? Çünkü arz et
tiğim gibi, Devletin bir resmî memuru olan 
tapu memuru önünde borçlu yüzbin lirayı al
dım diyor, alacaklı verdim diyor. Bu yazıl
mış, iki taraf da iımıza etmiş. Böyle bir vaızıiyet 
karşısında bunu noterde tanziım edilen vesika
lara teşbih ederek, benzeterek aynı şekilde 
icra emri gönderilmesi ve icra emri gönderil
mek tsuretiyle daha süratli bir takibe tabi 
tutulması' uygun görülmüştür. Bunun dışında 
ilerde vücut bulacak veya vücut bulması muh
temel olan alacaklar söz konusu olduğu za
man, bundan sonraki maddelerde gelecek, 
icra emri değil, ödeme emri gönderilecektir. 
Meselâ bir adam müesseseye giriyor. Diyorlar 
ki, kefil göster. Kefil gösteremem ama gay
rimenkulum var diyor. Yapacağı zararlara kar
şılık olmak üzere yüzbin liraya kadar gayri
menkulu üz3rlnde bir ipotek tesis ediyor. Ada- | 
mır. yüzbin lira zarar yapacağı da belli değil, ! 
50 'bin liralık bir zarar yapacağı da belli değil, i 
Belki hiçbir zarar yapmıyacaktır. 

"'•Şiımdfı hu nıüessıetse kalkar da bu aıdam kendi'- i 
sini on bin lira zarara soktu diye ipoteğini be- ; 
dele çeiviinrnrlk istense o telkdirde icra emni gön
derilmesi mevzuubahis değil gönderilemez. Çün
kü alacağın miktarı kesin olarak belli değil
dir. Ne yapacaklar; gelecekler ödeme emri 
gönder diyecekler. Tabiatiyle itiraz edecek. 
icra hâkimine verecek, icra hâkimine o alacaklı 
müessese tutacak belgeler gösterecek. Diğer iti
razın ref'i işlerinde olduğu gibi, efendim 
diyecek şu vesikayı ibraz ediyorum. Bakın şu ta
rihte kendisine şu para verilmiştir. Falan yere 
gönderecekti. Göndermemiş, bir de şunu ibraz 
ediyorum, icra hâkimi tetkik edecek. Bunlardan 
ne kadar bir borç anlaşılabiliyorsa o borç hak-
fanda itirazın kaldırılmasına karar verecek ve 
takip devam edecek. Bunlar tamamen ilamsız ta 
kiplerdeki prosedüre tâbidir. Veya hiç kabul et-
miyecek, itirazın ref'i talebini reddedecek. Bir 
teminat olarak ipotek gösterilmesi hallerinin 
mevzuumuzla alâkası yoktur. Mevzuumuz, biraz 
evvel temas ettiğim gibi, memleketimizde ipotek
lerin % 95 ini, hattâ daha fazlasını teşkil eden 
ükra>z muamelelerine karşıdır ve en çok icralar- ı 
daki • şikâyet de budur, ipotek muamelesi yap
tım, hâlâ üç senedir sürünüyorum, alacağımı 
alamıyorum diyor vatandaş. Bu vatandaşa kolay 
lık göstermek lâzım. Görüyorsunuz, Komisyonu-
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muz bâzı arkadaşlarımızın temas ettiği gibi yal
nız borçluyu himaye etmiyor, borçluyu da hima
ye etmek, gerektiğinde alacaklıyı da himaye et 
mek, üçüncü şalisi da himaye etmek lâzımdır. Ya
sama organı olarak hepimize düşen vazife budur. 
işte alacaklının haklı olarak himaye edildiği bir 
hüküm karşımıza gelmiş bulunuyor. Şimdi aman 
efendim bunu yapmıyalım, gene eskisi gibi olsun 
demek tamamen kanundan beklenen faydaları 
ortadan kaldıracak, selbedecek bir netice husule 
getirecektir. 

Sayın Osman Gümüşoğlu arkadaşımın itiraz
larına da müsaadenizle arzı cevap edeyim. Ar
kadaşım Medeni Kanunun 809 ve mütaakıp 
maddelerinde söz konusu olan işçi ve mütaahhit-
lerin kanuna ipotek hakkından bahsettiler. Ve 
böyle ipotek hakkı ve alacak münazaalı olup da 
bir ilâma konu teşkil ederse madde bunu kap
samıyor. O halde maddeye bâzı ilâveler yapalım, 
buyurdular. Bu ilâvelere lüzum olmadığı kana
atindeyim. Sebebine gelince, biraz sonra izah ede
ceğim. 150. H maddesi var aynen okuyorum: 

«Alacağın veya rehin hakkının yahut her iki
sinin bir ilâmda veya ilâm mahiyetini haiz bel
gelerde tesıbit edilmiş olması halinde, ilâmların 
icrasına dair hükümler kıyasen uygulanır.» 

Bu sebeple arkadaşımızın teklif ettikleri ilâ
venin yapılmasına mahal olmamaktadır. Mesele 
zaten aşağıda gelecek olan madde ile halledilıi 
yor. 

Yine bir arkadaşımız, takdir hakkını icra me
muruna bırakıyoruz. Burada borç ikrarı var mı
dır, yok mudur meselesine temas buyurdular. 
Bütün meselelerde evvelâ icra memuru bir ka
rar veriyor, icra ve iflâs Kanununun sistemi bu
dur. Eğer o karar alâkalıyı tatmin etmezse alâ
kalı icra hâkimine şikâyet yolu ile müracaat edi
yor. icra memuru böyle diyor, yanlıştır. Yedi 
gün içinde şikâyet ediyor, icra memurunun bu 
kararını icra hâkimi tetkik ediyor, ya alacaklı
ya, veya borçluya hak veriyor; sistem bu. Bura
da da bir vesika getirdi. Baktı; kayıtsız şartsız 
borç ikrarını ihtiva etmiyor. Ben bunda ödeme 
emri göndereceğim dedi. Şikâyet yolu açık. He
men icra hâkimine gidecek vaziyet öyle değil, 
böyledir, diye icra hâkimi karar verecek. Bu ka
rara karşı da Yargıtay yolu açık. Yargıtaya gi
decek. Diğer muameleler de, en mühim muame
leler de icranın bütün, muamelelerinde bu usul 
tatbik ediliyor mu? Bu usul her yerde tatbik 
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edilirken burada başka usul mü icadedeceğiz. I 
Buna imlkân yok. Bu sistemden ayrılmaya im- I 
kân yok. Burada da aynı usulü tatbik etmek za- I 
rureti vardır. îcra memurunun kararı isabetli I 
olabilir, büyük bir ihtimalle. Fakat bazan isabet- I 
siz karar da verebilir. O takdirde şikâyet yolu 
açıktır. Sonuç olarak kanunun ruhunu teşki1 

eden ve asıl şikâyetleri önlemek, işleri süratlen
dirmek bakımından büyük önem taşıyan bu hük- I 
mün aynen kabul buyurul'inaısını istirham ede- I 
rim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Balkan ve muhterem arkadaşlarım, görüşül- I 
mıeikte bulunan îera ve İflâs Kanununun bu I 
maddesinde, dalha e/vvel konuşan hatip arka;- I 
daşlarımia, biraz önce komisyon sözcüsü arka- I 
daşımın konuşması arasında bâzı farklar bul
dum. Nitekimı Ekrem Bey derler ki ; «Yeni ge- I 
tirilen bu hükümler tamamen aılaeaiklılarm aley
hinedir.» Ben aynı kanaatte değilim arkadaş- I 
lar. Yeni ıgetiriılımıiiş bulunan bu hükümler ta- I 
nıamen alacaklıların lehinde olup alacaklının 
alacağını temine matuf tedbirler ve hüküm- I 
leııdir. Bıı sebeple iıcra memuruna bir takdir I 
haklcnm verildiğine de ıkaani değilim, fora I 
memurunun vermiş buılunduğu 'bütün kararlar I 
şikâyet yolu ille veyahut da itiraz yalu* ile tet
kik merciine intikal ettirilmiş bulunduğuna 
göre, bir an için icra memuru ödeme' emri ye- I 
rine icra emri, icra emri yerine ödeme eniri I 
gönderildiği hakkında bir karar vermiş olsa I 
dahi bu muameleye itiraz eden alacaklı veya I 
borçlunun itirazı üzerine tetkik mercii netice I 
itibariyle elindeki mevcut nizama göre karar 
verecektir. O hailde arkadaşlar, netice itaba- I 
riyle snnevcut bulunan ve ıgetirikn şu hüküm 
ıbenim şahsi <ve hukukî kanaatime igöre, için- I 
de bulLunduğumua mevcut nizaımıa yeni bir renk I 
veren ve alacaklının rehin yolu ile yapılmış I 
/olan ve senelerce temin edilmiyen ipotek ımev- I 
zuunu da tamamen kökünden halletmiş buluna j 
maktadır. Bir insan bir ipotek yapanken ala^ 
cağınım. bir. an evvel tahsiline (gidileceğine kaani 
olursa ipotek mevzuu da kolaylaşır ve biorç I 
para bulmak da mümkün olabilir. Bu sebeple 
arkadaşlar, yeni getirilmiş' 'bulunan hu hük
mün aynen ipkası lehinde rey vermenizi has
saten istirham eder, takdirin Heyeti Âlinize 
aidolduğumu arz ederim. Hürmetlerimle. | 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, kuyuımı. 
OSIMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; bu maddeye seremoni olarak 
icabeden bir ellbise giydirmeye arkadaşlar ça
lışıyorlar, ama bir türlü yakışmıyor. Sdbebin© 
gelince; bizim serd ettiğimiz itirazların bir ta
nesi vesika mahiyeti itibariyle borç ikrarını 
havi midir, değil midir? Medeni Kanundan ve
rilen misal, alacağa karşı alacak ve borcun 
ikrarı aynı Borçlar Kanunundaki eda, ifa ve 
saire gibi birtalkım terimlerin münakaşasına 
bizi götürür. He'sen tanzim edilmiş bir alacak 
senedi ilâm .mahiyetinde midir? Hayır. An<?ak 
borç ikrarını havi olursa bu da usulü daire
sinde tanzim edilmiş ise, yani kendi şbkli hu
susu tam ise, o zaıman 38 nci maddedeki vesaik 
meyanına giriyor. Şimdi muhterem arkadaş-
iammız diyor k i ; (efendini, Medeni Kanunda üç 
şekil vardır. Birisi teminattır, birisi istikbale' 
muzaftır, birisi de borç ve alacağı karşılar. 
Alacağın karşaiamması vesikanın, buma- ilâm 
mahiyetini vermemizi imkân dâhiline sokmaz. 
Çünkü ikrarı tazammun etmez aiacalk. Eğer 
ikrarı tazammun eden bir belge ise, izin ver-
simler 38 nci maddeye ithal edelim. Hayır di
yorlar, olmaiZ.. 38 nci maddeye girmez. Ama 
efendim, işte bâzı kanunlardan da doğuyor 
ama, bu hiçıbir kanundan doğmuyor. Yani bor
cun ikrarını havi senet veya ikrar kefaleti 
(bundan doğmuyor ki. Bu onu teşkil ediyor, 
usuılî (kanun olarak . Diyoruz ki ; bu eğer bir 
prosedür .olarak bir kolaylıık tanımak işitiyor
sak bir usul olarak o zaman ilamlı icra kusmanı 
alalım. Bir evvelki maddede 58 inci maddeye 
göre takip talebinde bulunanlar, diyor. Yani 
ilamlı icramın dışında bir usuık tabidir. Bunu 
bir an için Iböyle kalbul edelim. Bu beliğe ile 
Türkiye'nin bütün icra dairelerinde takipte 
bulunabilecek mi? ıÇünkü eğl^r ilamlı icra ise sa
lâhiyet mevzuu ıbahis değil. İKitanibul'daıVji gayri-
nıenkul üzerinde ipotek tesis eden bir aıLaeak 
karşılığımda ipotek tesis eden bir beliğe alan 
şahıs Van'da icra takibinde 'buılunaıbilecek mi? 
Buna .göre 'bulunacak. Niye icra emri gönderi-
yoru'Z, ilâmların icrası haline sakuıyoruz. Şimdi 
bize diyecefcsiıniız ki, iyi ama camımı bunu böyle 
kaibulı edelim. Niye? Alacaklıya kolıayhk oisun. 
(Biz de diyoruz ki, alacaklıya kal aylık okun. 
Bir kolaylık ıgösıterelim, bizim zaten bütün gay-
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reiaiıiiz de 'her iki tarafa teniimat ve kolaylık * 
temin ebnıektir. Ânıa ıbumu çıkmaza sokmadan 
kolaylık temin •edilsin diyoruz. Şimdi hâdisemii-
de tamanmem icra ve iflâs hukuku ve kanunu
nun sistemini maalesef ihlâl eden îbir madde 
gelmiş. Taımaınren iihlâl 'eden bir madde. İlamlı 
icra merede? İcra ve iflâs Kamumu ayırımış 36 nci 
'Miâd/cleyıe 'kadar şekillerini lalımiş. Yani ilâmın 
tahliyeye alt, çocuk teslimime ait bütün hü-
küımılerini almış. Müışiterek mülkümler demiş, ic
ramın neredem isteneceğimi, ondan sonra icra
nın bıı infaz ile iena tarzında icra emrinin nasıl 
doldurulacağı ne yapıllacağı, hangi yerden iste
neceği yazılmış ve 41 mei mıaddedem sonra da 
ilamlı icra faslı kapanmış. Sonra ne başlıyor? 
ilâmb icramın yani 38 mci maddedeki ilâm malıi-
yetimdeki vesikalar da dâihii olmak üzere mua
mele Ibir tarafa,, takip Ihukuku başlıyor. Yani 
bir hakkın ihdası .mevzun varidin İşte oraya gel-
diğinıiız zaman orada takip tale'bi 58 nci mıadde i] 
ile ödeme eniri ve saire hususlarda haciz isteme 
hakkı, rahmin paraya çevrilmesi yollan, hepsi 
takip hukuku dediğimiz yeni bir hakkın ihdası 
ve icra mevzuunu içine ailmaktadiır. Biz burada 
geliyoruz, alacaklıyı him'aye gayreti içinde sis
temi kökünden, yıkıyoruz. Eğer bunum mahiye
ti 'bir alacak almaşıma; rağmen bir borç ikrarını 
da havi ise, yani 38 nci maddenin tâyin ve tes-
bit ettiği vesaikler ise onun yeri (burası değildir. 

38 nci maddeye bir fıkra eklerler, derler ki : 
Tapu huzurunda yapılan muayyen bir alacaklı 
belgesi ilâm mahiyetindedir. Hayır bu ilâma gir
miyor. Çünkü, ilâin mahiyetinde bir vesika diye 
kabul etmeye imkân yok. Alacak ile ikrar ayrı 
ayrı şeylerdir. Tediye ile teslim ayrı ayrı şeyler
dir. Bunlar terimdir. Mademki 38 nci maddeye 
ithal edemediğimiz bir vesika ile karşı karşıya-
yız o zaman biz ilâm mahiyetinde bir vesika ta-
lebedemeyiz. icra dairesi, daireye mübrez vesi
kanın mahiyetine göre bu iki şıktan birine dâ 
hildir. Ya ilamlıdır ve o mahiyettedir, ilamlı icra 
hükmüne tabidir veya değildir, o zaman takip 
hukuku dediğimiz ikinci şıkka dâhildir. 

Şimdi arkadaşım gayet haklı olarak diyor ki 
adamlar alacaklarını alamıyorlar. Rehinli ala
caklılar, ipotekli alacaklılar sıkıntı içindedir. Doğ
rudur, sıkıntı içindedir. Çünkü, özür dileyerek 
söylemek zorunda kalıyorum, ipotek tesisi sure
tiyle para ikraz öden eşhas maalesef daima borç

luyu izrar eden birtakım muameleler ve niyetler* 
içindedir. Resmî bir müessese veya bir bankaya; 
dahi bir ipotek muamelesi yaparken evr&fâ ipo
tek muamelesi teessüs eder, fakat paranın alın
ması ondan sonra olur. Teessüs eder, satılır; döğ' 
ru. Konan şartlar bunun hepsi borç ikrarı mahi-
vetinde değil, alacağın tesbiti mahiyetindedir. 
Verilen hakiki borç. 40 bin liradır, fakat tesis edi
len ipotek 80 bin liradır. Şimdi bu durumda biz 
bu 40 bin lirayı da hakiki borç olarak mı kabul 
edeceğiz? Bu bir alacaktır. 80 bin bir alacaktır 
Fakat hakiki borç, ikrar edilmesi iktiza eden borç 
80 bin lira değildir. Eğer ikrar ettirirseniz adam
cağız 40 bin diyecek 40 bin lîra da faiz veriyo
rum, diyecek. Rehinin paraya çevrilmesinin biz, 
tasrihini istiyoruz. Ama sistem bozulmasın, diyo
ruz. Hüsnüniyet sahibi alacaklı gibi hüsnüniyet 
sahibi borçluyu da himaye etmek istiyoruz. Bu
nu gösteren sebepler vesaikler nelerdir? Şunu size 
temin ederim, ki: memleketteki kredi durumunun 
arz ettiği eksantrik bir grafiktir. Bundan evvel 
Oamanlı İmparatorluğu devrinde dahi Türkiye'
de kredi üzerine müesses ikrazat ve senet kırma
lar, ipotek alma gibi bir gayret içinde değildir. 
Bugün Türkiye'de muteber bir tüccar dahi ken
disine kendi formalitesi içinde tahakkuk eden 
krediyi istimal edebilmek için onu karşılıyacak 
onu kuver hale getirecek bir ipoteği göstermek 
mecburiyetinde bırakılıyor. Binaenaleyh madem
ki böyle bir grafik içindeyiz, biz burada borçlu
yu hattâ himaye edeceğimiz yerde, hayır efen
dim, biz illâ alacaklının hamişiyiz. îcra ve İflâs 
Kanununun sistemini de değiştiririz, salâhiyet 
mevzuunu da kaldırırız, hattâ nasıl imlâ edile
ceğini de koymayız. Hangi sisteme göre imlâ 
ederek alacaklıya yardım ederiz? İşte muhterem 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri, mevzuumuz bir; 
hukuk bakımından tartışma, bir de işin tatbiki 
bakımından gösterdiği nazik bir safhadır. Bir 
insanın itiraz hakkını kaldıracak ve bir şahsa, 
siz dilerseniz bunu anlarsanız, bu yolda kullanı
nız. Şimdi diyor ki, arkadaşımız, efendim diyor. 
bunun üzerine icra memuru karar veriyor; icra 
memuru burada karar veremez. İcra memuru tat
bikatla hiçbir şey yapmıyor. İcra memuru her 
gelen senedi tetkik etmez. İcra memuruna senet 
suretleri gelir bir kâtip arkadaşımız bunu alır, 
zarfına kor, ve tebliğ eder. İcra memuru bütün 
g.len senetleri yegân yegân tetkik etmez. Onun 
irin itiraz müessesesi tera ve İflâs Kanununda 

489 



O. Senatosu B : 16 
yer bulmuştur. Meselâ bir madde vardır; kambi
yo senetleri olduğu zaman kambiyo senedini de 
icra memuru gönderir. Hakikaten buna dokun
madık, bir fantazidir, iyi niyetle gelmiş bir hü 
kümdür, dedik. Hakikaten bunları icra memuru
nun tetkik etmesine maddeten imkân yoktur. 
Tatbikatta bulunan arkadaşlarımız bilir. Bir 
daireye günde, belki bir kaza için bu vâridolmı-
yabilir. Ama; bir vilâyette iktisadi hayatın ha
kikaten canlı olan bir yerinde gelen bütün takip 
talebini ve vesaikini tetkik etmesine maddeten 
imkân yoktur. İlamlı icra ihdas edilmiş, kesin
leşmiş bir hak muvacehesinde itiraz hakkını 
refeder. Fakat takip hukukunda itiraz hakkı 
refedildiği takdirde icra iflâs hukukunun ve ana 
prensiplerin ihlâlinden gayrı hiçbir netice do
ğurmaz. Ve bu ipotek alacaklısının bu alacağını. 
izin verirseniz bir nevi orman kanunu ile tahsil 
eder gibi bir neticeye varır. Alacak ayrı, borç 
ikrarı ayrıdır. Tekrar arz ediyorum, 40 bin lira 
borcu vardır, alacak olarak senede 80 bin lira 

getirir. Bu alacaktır. Rehini bunu karşılar, fa
kat adamı ikrar ettirirseniz kırk bin liradan faz
la borcum var, diye ikrar eder. Binaenaleyh; 
gelmiş madde, kanaatimce favdadan zivade zarar 
yaratır ve müesseseyi tahrif eder. Nâçiz müta
lâam ve kanaatim bövledir. Binaenaleyh, tasarı
dan çıkarılmasına iltifat buyurursanız yerinde 
olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Savın Komisyon, bııvurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, çok eski arkadaşım olan, kıy
metli Komisyon Başkanımızla hukukî bir tartış
ma içine girmek zorunda kaldığım için üzüntü 
duyuyorum. Fakat vazifem icabı bâzı noktaları 
tekrar arz etmek zorundayım. Evvelâ en son söz
lerinden başlıyacağım. Dediler ki; ipotek mua
melesinde hakikatte 40 bin lira alacaklı olduğu 
halde 80 bin lira olarak yazılabilir. Bu takdirde 
80 bin lira tahsil edilecektir; bu çok tehlikelidir, 
îlâm mahiyetinde olan diğer belgeler için de bu 
varittir. Yani noterde re'sen tanzim olunan bir 
senetle de 40 bin lira borçlu olduğu halde borçlu 
50 - 60 bin lira ikrarda bulunmuş olabilir. Bu 
takdirde de yapılacak bir tek iş vardır. Mahke
meye gidip alacaklıya bir yemin teklif etmek, 
Başka yapacak bir şey yok. Veyahut elinde bir 
senedi varsa onu çıkartır. Böyle bir şey olamıya-
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cağına göre yemin teklif etmek hakkı vardır. 
Başka yapacak bir şey yoktur. 60 bin lira, 80 bin 
lira noter senedi ile elinden alınır. Bu itibarla 
verdikleri misal ipotek zımnında tanzim edilmiş 
senede münhasır bir durum değildir, bu hukuk 
ta umumi bir vaziyettir. Bazan hakikaten böyle 
ikrar ettim, fakat almadım, der. Bu, önceden 
teslim oluyorum, demektir. Yapacağı şey yemin 
hakkını kullanmaktır. Başka yapacak bir şeyi 
yoktur. Eğer tedbirli bir borçlu ise alacaklıdan 
kendisine her ne kadar senette 80 bin lira yazıl
mışsa benden alacağı 40 bin liradır, diye bir bel
ge almışsa onu da kullanabilir. Ama alacaklı da 
kolay kolay bunu vermez. Kala kala bir yemin hak
kı kalır. Bu da mahkemeve gitmek suretiyle olur 
Binaenaleyh, 38 nci maddede yazılı belgeler ile 
bu bakımdan simdi görüştüğümüz maddedeki 
ipotek akit tablosu ile ipotek senedi arasında 
hiçbir fark yoktur. 

tkinci nokta; niçin 38 nci maddeye konmadı, 
diyorlar. 

Arkadaşlar 38 nci maddede sayılan vesika
lar, ilamlı takiplere aidolan fasılda yer almıştır. 
Ve o maddede sayılı olan belgeler il?™1! takinler
deki usule îîöre, takip konusu olur. Nedir onlar? 
Bizim kanunumuzun ilamlı takiplere aidolan kıs
mında neler var? Bir defa para borcunun tahsili 
var. Ama bu tahsil haciz yolivle yapılacak olan 
bir tahsildir. Arkasında bir ipotek yoktur. Baş
ka? Bir gavrimenkulün tesb'mi var, ilamlı takip
lerde. Başka, yine ilamlı takiplerde çocuk teslimi 
var. Bunlar bu fasılda yer almıştır. Şimdi bi
zim önümüzde ilamlı takibin tamamen özel bir 
sekli olan inoteğin paraya çevrilmesi yolu söz ko
nusudur. Böyle bir belgeyi haciz voliyle takibe 
mahsus olan o fasılda icra dairesine ibraz edip 
borçlunun mallarına haciz koydurmak suretiyle 
bir takip konusu yapmaya imkân yoktur. Onun 
için 38 nci madde sayılmamıştır. Fakat Millet 
Meclisinin metninin gerekçesini okuduğumuz za
man görüyoruz ki, açıkça, «bu suretle» deniyor 
gerekçede. Yani icra emri gönderilmek suretiyle 
bu madde 38 nci maddenin bir devamı oluyor. 
Yani bu şekilde kayıtsız şartsız bo^ç ikrarını ihti
va eden ipotek belgeleri de 38 nci maddede sa
yılan ilâm mahiyetinde senetlerden biridir diyor. 
Ama orada sayamıyoruz. Çünkü orada sayılı olan 
vesikalar bir gayrimenkulun relini ile temin edil
memiş olan vesikalardır. Onlar doğrudan doğru
ya haciz yolu ile takibe konu teşkil eden vesika-
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lardır, onun için oraya koyamıyoruz. Halbuki; 
kanunun büyük bir kısmı var, hepsini buraya ge
tirmiş değiliz. Bir kısmı kanunda duruyor. On
lar (ipoteğin paraya çevrilmesi volu ile takip) 
başlığını taşıyan ve alacağın ipotekle temin edil
miş olması halinde izlenecek yolu gösteren bir fa
sıldır. îşte bu sebepten dolayı oraya konmuyor. 
Bundan dolayı kanunun sistemini bozmak in
citmek, zedelemek katiyen söz konusu değildir. 
Kanun başında ne söylüyorsa sonunda da aynı şe
yi söylüyor. Kanun Frenkçe tabiriyle tamamen 
konsegan bir kanundur. Komisyonumuzun ço
ğunluğu, Sayın Başkanımızın bu tereddütlerine 
bu endişelerine, büyük saygı duyarak kendisini 
uzun uzun dinledi ve ikna etmeye gayret etti, fa
kat muvaffak olamadı. Şimdi mesele sizin hakem
liğinize ve sizin önünüzdeki bu tartışmalar karşı
sındaki kararınıza kalmış oluyor. îşte komisyo
nun büyük çoğunluğu bu sebeplere hiçbir üzün
tü duymaksızın ve hukuki bakımdan hiçbir yanlış 
yapılmadığı kanaati' içersinde maddeyi yüksek 
huzurunuza getirmiş bulunuyor. Fazla konuşmı-
yacağım, her iki tarafı da dinlediniz. Takdir Yük
sek Heyetinize aittir. Biz bu hükmün biraz ev
vel uzun uzadıya arz ettiğim gibi tatbikatta, bek
lenen bir hüküm olduğunu ve ipotek alacakları
nı tahsil etmeleri bakımından büvük kolaylıklar 
getirdiği ve hukuki esasları kativen zedelemedi
ği kanaatindeyiz. Kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — iki takrir gelmiş bulunuyor. Bu 
iki takrirden bir tanesi sayın üvelerden Ekrem 
özden'in, bir tanesi de Sayın Osman Gümüsoğ-
lu'nundur. Gümüşoğlu son olarak bir takrir da
ha vererek tadil teklifinden rücu etmiş ve tasarı
nın komisyona iadesini derpiş eden bir takrir 
vermiştir. 

Sayın üyelerden Ekrem özden de bu madde
nin tayyı ile komisyona iadesini teklif etmekte
dir. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Efendim, tadil teklifimden rücu etmedim, komis
yonda görüşülsün, ondan sonra mütalâa beyan 
edelim diyorum. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Gümüşoğlu. Bu iti
barla, tayyı teklifini aykırı görerek evvelâ onu 
oylarınıza arz edeceğim. 

(istanbul Üyesi E. özden'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Artus, takrir sahibi S ay m 
özden burada olsaydı daha vazıh konuşabilirdim. 
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Sayın özden maddeyi yazmış ve bu maddenin 
tayyını demiş. Bunu hiç yazmadan da istiyebi-
lirdi. Kendisinin tecrübesinden de bunu bekler
dik yazmış; yazdığı için okutuyorum. 

(istanbul Üyesi Ekrem özden'in önergesine 
ilişkin madde de tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir dikkate alınma
mıştır. 

Şimdi Sayın Gümüşoğlu'nun takriri. Yani 
kendi verdiği tadil teklifiyle birlikte buradaki 
görüşmelerin de ışığı altında yeniden incelenme
sini derpiş eden takririni okutuyorum. 

(istanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen okutuyorum. 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Efendim, bu takrir iki hususu ihtiva ediyor. Bi
rincisi... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, size arz etme
me müsaade eder misiniz? Efendim ben izah ede
yim, hatalı ise sonra da siz izahta bulunursu
nuz. 

Bendeniz şöyle oyladım: Sayın Gümüşoğlu 
evvelâ bir takrir verdiler. Şöyle, şöyle, şöyle olsun 
divorlar ve bâzı tadilleri derpiş ediyorlar, öyle 
değil mi Savın Gümüşoğlu? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) - -
Evet efendim. 

BAŞKAN — Ondan sonra geldiler, burada 
konuştular, konuştuktan sonra bir takrir daha 
verdiler. Bu takririn, demincek de arz ettim. 
Mahiyeti şöyledir: Buradaki konuşmaların ışığı 
altında komisyona iade edilsin ve orada görüşül
sün, dediler. Oradaki hal, kaç hal ise, bir hal, 
iki hal, üç hal veya daha fazla hal ise. o halleri 
derpiş ederek oya koydum ve takrir reddedildi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Ay-
din) — Birinci takrir iki kısım ihtiva ediyordu. 
Birisi, komisyona iadesi, ikincisi de maddenin çı
karılması. Bu maddenin tayyı hususu nazarı iti
bara alınsın mı, alınmasın mı, şeklinde bir oyla
maya gidilmesi icabederdi. 

BAŞKAN — Arz edeyim Sayın Komisyon 
Başkanı. Ben bir hata yapmadığıma tekrar kaani-
im. Şöyle ki; tayyı hususunda Sayın Ekrem öz-
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«den'in takririni dikkate alanlar veya almıyanlar 
şeklinde kendi kanaatimce eok dikkatli olarak oya 
sundum. Şöyle ki, dikkate alınması kabul edil
seydi, bu madde komisyona iade edilecekti, fakat 
tamamen çıkmış olmıyaeaktı. Komisyon tekrar 
müzakere edip gelecek celse bize getirip şöyle ol
du, böyle oldu ama bu maddenin tayyına muva
fakat etmiyorum, ısrar ediyorum, diyebilirdi. 
Onun için Muhterem Komisyon Başkanının işa
ret buyurduğu gibi zühulen değil bilhassa dikkat 
ederek dikkate alınması hususunu oyunuza arz et
tim ve oylama sonucunu da ilân ettim. Bu husus
ta başkaca müzakereye mahal olmadığı kanaa
tindeyim. Arz ederim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum 
(Madde 69 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 70. — tera ve tflâs Kanununa 

149 ncu maddeden sonra aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

icranın geri bırakılması 
Madde 149. a — İcranın geri bırakılması hak

kında 33 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü fıkraları 
uygulanır. 

icranın geri bırakılması hakkındaki talebi 
reddeden merci kararını temyiz eden borçlu veya 
üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi 
nisbetinde teminat yatırmadığı takdirde satış 
durmaz. Temyiz talebinin reddi halinde bu temi
nat, ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacaklıya 
tazminat olarak ödenir. 

2. — ödeme emri 
Madde 149. b — 149 ncu maddede yazılı hal

ler dışındaki muaccel alacaklar için icra memuru, 
borçlu3ra ve varsa gayrimenkul sahibi üçüncü şah
sa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere 60 ncı 
maddeye göre birer ödeme emri gönderir. 

1. ödeme müddeti otuz gündür. 
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numa

ralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse 
alacaklının gayrimenkulun satışını istiyebileceği 
bildirilir. 

BAŞKAN — Madde ayrı olduğu için evvelâ 
bu madde hakkında bir takrir vardır. Onu okutu
yorum. Sayın Sarıgöllü'yo ait takrir metinden 
149 ve 149 a 72 nci maddeye taallûk eden 150 f 
ve 150 h maddelerinin çıkarılmasını istiyor. Evve
lâ 149, 149 a nm çıkarılmasını okutuyorum. Bir 
takrir ile iki maddenin de tayyı talebedilmigtir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Metinden, (149 - 149 a) - (150 f ve 150 h) 
maddelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Biraz geç kaldınız Sayın Sarıgöllü, 
ama söz vereceğim, buyurunuz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Brşkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; biraz evvel bütün teferruatiyle me
tinden çıkarılmasını arz ettiğim 149 ncu madde
nin bu 149 a fıkrası, icranın geri bırakılması hu
susunda tatbik edilecek hükmü göstermektedir. 
itiraz karşısında ne olur, icra nasıl geri bırakılır? 
Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsü mevzuu 
açıklarlarken, izahat verirlerken 38 nci maddeye 
giren vesikalardan olmadığını da lütfen beyan et
tiler. Ve ilamlı icra ile alâkası yoktur, buyurdu
lar. 33 ncü madde ilamlı icraya ait bir madde
dir ve bu ilamlı icraya taallûk eden bu madde 
şimdi takip hukukunda ilamlı icradan madut ad-
dedilmiven 149 ncu maddeye tatbik ediliyor, iti
raz hakkı nıezedfen şahıs eğer böyle bir şeye kal
karsa, icranın geri bırakılmasını isterse, yüzde 15 
nisbetinde bir teminat irae edecek ve bu teminat 
da alacaklıya tazminat olarak verilecek. Sistem 
bozuluyor dememizin, itirazımızın esbabı muci-
besi kendiliğinden görülüyor. İlamlı icrada geri 
bırakılma mevzuunu kapsıyan 33 ncü madde, 
şimdi ilamsız icrada takip hukukunda icranın ge
ri bırakılması şeklinde karşımıza çıkıyor. Binaena
leyh, sistem yalnız bozulmak değil tahribcdilmek-
te devam edecek. Beni ilgilendiren hiçbir şey 
yok. isterlerse daha aşağıdaki diğer mevzuata da 
icra emrini koyalım. Bu suretle ilamlı icrada öde
me emrini koyalım, öyle miks hale gelsin ki, biz 
de içinden çıkamıyalım. Ama, madem ki, dedik
leri gibi 149 ncu maddedeki vesika bu mahiyette
dir. öyle ise yerini bulsun. Bakın şimdi ilâm 
mahiyetindeki vesikadan addedeme.viz. Çünkü ik
rarını havi diye kabul edemeyiz Rehin hukuku
dur deriz. Ondan sonra rehni prraya çevirirken 
ilâm mahiyetindeki vesika olur ve onun hakkın
daki hükümler tatbik edilir. Benim naçiz kanaa
tim şudur: Bir kanun çıktığı arıda değil, tatbik 
edildiği anda meşruiyetini, faydasını, düzenliğini 
gösterir, istediğimiz şey çıkarken düzenlemektir. 
Çıktıktan sonra gayet tabiîdir ki, bunun üzerinde 
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hukukçularımı?:, avukatlarımız konuşacak, fikir
lerini beyan edeceklerdir. Gönlüm isterdi kî  bu 
sistem bozulmasın ve borçlu bir pisikoz içinde 
alacaklının bu derece baskısına tabi tutulmasın. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 

muhterem Komisyon Başkanı, bu madde ile ka
nunun ahenginin bozulduğunu izah buyurdu
lar ve dediler ki bir taraftan bunun ilâma müs
tenit bir takibe esas olacak vesika olmadı
ğını söylediler, diğer taraftan da ilamlı takip
lerde olduğu gibi bir vesika kabul ederek hü
küm istihraıcetmek istediler. Burada tenakuz 
vardır, dediler. Filhakika ipoteğin paraya çev
rilmesi hakkındaki bu takibe mesnet, ipotek ve 
akit tablosu bir ilâm hükmünde değildir-. Ve 
filhakika ilâm hükmünde olmıyan takipler, ka
nunumuzda başka usule tabi tutulmuştur. Ama 
pratikte baz an biribirinden ayrı, biribirine ben-
zemiyen vaziyetlerde kıyas yolu ile tatbik edi
lir. Mevzuatınnzıda ipoteğe müstenit alacak en 
emin bir müessese telâkki edilir. Fakan pratik
te çok zaman ipoteğe müstenit alacağın tahsi
line imkân (bulunamamaktadır. Bunun için 
ilâm mahiyetinde olmakla beraber ilânı mahi
yetinde telâkki edilir ve bu lâzımdır. Haddiza
tında ipotek çok zaman bâzı ilâmlardan daha 
kuvvetlidir. Çünkü malûmuâliniz alacak tah
siline mütedair bulunan ilâm ve verilen bir ka
rar kesinleşmeden icraya konulur. Temyiz bu 
icrayı durduramaz. Çok zaman bu ilâm Tem
yiz; Mahkemesinde bozulabilir ve hakikaten bu 
ilâm alacağının tahsiline karar verildiği halde 
bilâhara Temyizden bu karar bozularak borçlu 
olmadığını tevsik etmek, borçtan kurtulmak 
imkânı vardır. Ama ipoteğe müsteniden borçlu 

hiçbir zaman borçtan kurtulma imkânına o ka
dar malik değildir. Fakat sırf dâvayı uzatmak 
için çok zaman itirazda bulunur. Bunun için 
ipoteğe müstenit alacak tahsillerinde ilamlı ta
kiplerde olduğu gibi bâzı kaidelerin kiyasen 
burada tatbik edilmesinde usulsüzlük yoktur. 
Bu itibarla kanaatimce bu madde kanunun ahen
gini bozmamaktadır, bilâkis kredi müessesesinin 
işlemesi için bir çok kimseler ancak bu sayede 
kredi temin edebilirler, verebileceğini, zamanın
da alabileceğini düşünerek ipotek karşısında 
para veren adam bilâhara alacağını tahsile git
tiği zaman borçlunun yoktan itirazlariyle bu-
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ıııın uzatılmayacağını bilirse daha kolayca para 
temin edebilir. Bu, uzama mahiyetinde değil
dir. Arkadaşım der ki, her zaman alacaklıyı 
düşünerek borçluyu bu kadar- sıkmıyalım. Ya
ni borçluya ela acıyalım. Efendini, bir borçlu 
gider, tapu memurunun huzurunda, ben bu pa
rayı aldım, benim borcumdur der, imza ederse 
artık kendisi bunun avakıbmı kabul etmek zo
rundadır. Zaten Borçlar Kanununda bile, resmî 
memur huzurunda kabul ve ikrar edilen bor-
•cun mevcudolmadığı iddia edilemez. Bu itibar
la kendi ikrarı ile sabit olan bu alacağını bin 
an evvel bu yoldan tahsil edilmesi hususunda 
getirilen bu hüküm bilâkis mevzuatımızda bir 
kolaylık, bir imkân yartmaktadır. Bu sebeple 
maddenin aynen kabulü ile takririn reddini arz 
ve rica ederim. 

ıBAŞKAN — Sayın Sarıgöllü'nün bu tekli. 
fini oylarınıza arz edeceğim. 

Yalnız, bundan evvel kendilerinden lütfen 
izah etmeleri için bir* şey soracağım. «Metin
den, 149 - 149 a...» ve 72 nci maddeye taallûk 
eden «150 f - 150 h...» maddelerinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim buyuruyorsunuz. 149 
ve 149 a dan maksadınız nedir? Bunu anlıya -
inadım çünkü 149 ncu madde 69 ncu madde ile 
kabul edildi. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Şiıındi bu takririn veriMıiği anda bir takririmiz 
daha vardı. Kanunun tümü üzerinde müzake
renin açılıp da hangi.... 

BAŞKAN — O okundu mu böyle yazdınız ? 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Gerçi 149 ncu-madde geçti usule aykırı ise ge
ri alırım. 

BAŞKAN — Usule aykırı değildir. Bu şe
kilde tenevvür etmiş olduk. 149 a maddesinin 
tayyını istiyorsunuz. 

OSMAN SAÎM: SARIGÖLLÜ (Devaımla) — 
Evet, 

BAŞKAN — Bu şekilde takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 70. — İcra ve İflâs Kanununa 
149 uncu maddeden sonra aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 
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İeranın geri bırakılması 

Madde 149 a. — icranın geri bırakılması hak
kında .13 ncü nıaddoııin 1, 2 ve 4 ncii fıkraları 
uygulanır. 

İcranın geri bırakılması hakkındaki talebi 
reddeden mı erci kararını temyiz eden borçlu ve
ya, üçüncü şahıs, takip 'konusu alacağın yüzde 
onbeşi nisbetin.de teminat yatışmadığı talkclirde 
satış durmaz. Temyiz talebinin reddi halinde 
bu teminat, ayrıca hükme hacet (kalmaksızın 
alacaklıya tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... TCtnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

149 b yi okutuyorum. 

2. — Ödeme emri 
Madde 140 b. -— 149 ncu madede yazılı hal

im- dışındaki muactcel alacaklar için icra me
muru, borçluya ve varsa 'gayrimenkul sahibi 
üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara, uygun olmak 
üzere (10 n-cı maddeye .»-öre birer ödeme emri 
gönderir. 

1. ödeme müddeti otuz gündür. 
2. Yedi gün içinde itiraz olunma., ve 1 nu

maralı bendde yazılı müddet içinde borç öden-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tıına'nın, Kastamonu - Araç - Ka
rabük yoluna dair yazdı soru önergesine Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm cevabı 
(7/181) 

10 . 11 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara
rından. yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarınla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyasi 
A. Nusret Tuna 

Kuzey - Anadolu - istanbul arasında sefer ya
pan motorlu vasıtaların mühim, bir kısmı, şimal ı 

15.12.1964 0 : 3 
mezse alacaklının gayrimenkulun satışını isti-
yebileceği bildirilir. 

DAŞKAN —- Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 71. —• İcra ve İflâs Kanununun 
150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ödeme emrine itiraz 
Madde 150. — Borçlu veya. üçüncü şahıs l'n\e-

me emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde 
itirazda bulunabilir. Ancak, rehin hakkı itiraz 
konusu yapılamaz. İpoteğin iptali ha'kkmda 
dâva açılması batinde 72 nci madde hükümleri 
kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul 
edilmişti ı*. 

72 nci maddeye geldik. Daha evvel verilmiş 
takrirler vardır, kanuşnaaların uzayacağı acık
tır. Vekit ilerlemiştir, hukukî bir konu. mü
zakere edildiği için takibin müşkilâtı açıktır. 
Bu itibarla yarın saat 10,00 da toplanmak üze
re birleşime son veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,30 

yolunu takiben Kastamonu - Araç - Karabük'ten 
geçmektedir. Fakat 119 kilometrelik Kastamonu -
Araç - Karabük arasının fevkalâde bozukluğu 
dolayısiylo, lıaklı şikâyete ve servet ziyama se-
bebolmaktadır. Karayolları Umum Müdürlüğü, 
son senelerdeki bu trafik değişimini ve kesafe
tini tetkik ettirmiş midir? Kastamonu - Araç -
Karabük yolunun asfalt olarak yapılması için 
bir hazırlığı var mıdır? Bölgeler arasında yatı
rım adalet ve /müsavatı vadeden Hükümet, na
fıa hizmetleri bakımından Kastamonu'da ne 
yapmayı programına almıştır? Memleket çapın
da büyük bir ihtiyaç olarak kendisini hissetti
ren bu yolun ıslahı ne zaman mümkün olaeak-

1 tır? 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR? 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 12.12.1964 
Hususi Kalem 

Sayı : 144/1226 

Konu : Kastamonu Senatörü A. 
Nusret Tuna'nın yazılı sorusu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 11.11.1964 gün ve 4351/5628-7/181 sa

yılı yadınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. 

Nusret Tıma'nm Kastamonu - Araç - Karabük 
yolu hakkında verdiği yazdı ssoru önergesi île 
ilgili Ihıl »ilerin aşağıya dere edildiğini arz ede
rim. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 

Kastamonu - Arae - Karabük yolunun Kas
tamonu - Araç - Safranbolu kesimi makadam, 
Safranbolu - Karabük kesimi ise asfalttır. Yol 
daimî bakım altında bulundurulmaktadır. 

Bahis konusu yoldaki günlük ortalama trafik 
1962 yılında 100 ve 1963 yılında 111 vasıtadır. 
1964 yılı sayımları devam etmekte olduğundan 
henüz sonuçlan alınmamıştır. Yol bugünkü du
rumu ile mevcut trafiği karşılamaktadır. 

Yolun Safranbolu - Karabük kesimindeki as
faltın yenilenmesi 1965 yılı program tasarısına 
dâhildir. 

Kastamonu - Araç - Safranbolu yol kesimi 
1966 ve mütaakıp yılların onarım programı ta
sarılarına alınmıştır. Yol onanldıktan sonra 
asfaltlanajbileeektîr. 

Ayrıca Kastamonu vilâyetindeki bayındırlık 
işlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesi için 
teşkilâtımızın reorganizasyonu üzerinde de du
rulmaktadır. 

3. — Cumhuriyet Senatom Eskişehir 'Üyesi 
Ömer VcuzaVın, 1964 senesi hasat mevsimine 
dair yawh soru önergesine Ticaret Bakam Fennî 
îsHmyeU'nin cevabı (7/1R3*) 

7 . 7 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu 'Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorunun, Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını di
lerim. 
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1964 senesi hasat mevsiminin idrâk edüm«ye 

başlandığı şu günlerde geçen yılM durumun ya
ratılmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi için 
gerekli kredinin temin edilip edilmediği hususu
nun açıklanması. 

$skişehir Senatörü 
Ömer Ueuzal 

T: C. 
Ticaret Bakanlığı 14.12.1964 

Teşkilâtlandırma (İn. Mrl. 
6/10667 

Şube remzi ve No. TV 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ueuzal'in yazılı 
soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21.11.1964-4049/5060-7/183 sayılı ya

zınız. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ueuzal'in, 1964 senesi hasat mevsiminin idraki 
dolayısiyle, geçen yılki durumun yaratılmaması 
için Toprak Mahsulleri Ofisine gerekli kredinin 
temin edilip edilmediğine mütaallik yazılı .soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Geçen yıl mubayaalarından Merkez Ban
kasına olan 500 milyon liralık borç, bir sene 
süre ile tecil edilmiştir. 

2. Bu kampanyada kullanılmak üzere Ofis* 
350 milyon liralık Merkez Bankası kredisi sağ
lanmıştır. 

3. Fevkalâde hal stokunda kullanılmak üze
re 202 milyon liralık bir fon tesisini teminen, iş
letme sermayesi için anlaşma yapılmıştır. 

4. Cfeçmiş yıllar zarar ve fiyat farkları kar
şılığı olarak 37 milyon liranın Hazinece verilme
si temin edilmiş ve ilk 10 milyon lirası Ofisçe 
tahsil olunmuştur. 

Yukarda açıklanan hususlara göre, Toprak 
Mahsulleri Ofisi 1964-1965 kampanya mubayaa
larım peşin para ile karşılıyabilecek malî imkân
lara kavuşturulmuş ve kampanya başarı ile yü
rütülmüş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fennî îslimyeli 
Ticaret Bakam 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nusret Tuna'nın, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünce 1965 yılında Kastamonu'ya yapı
lacak yatırımlara dair yazılı soru önergesine 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı IFüdai Oral'ın 
cevabı (7/185) 24 . 11 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına tavassutlarını saygı ita rica, 
ederim. 

Cumdıuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce 1965 
yılında Kastamonu'nun neresinde, hangi iş için, 
ne miktarda yatırım yapılacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.12.1964 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 01-4791-64/4791 

Konu : Kastamonu Senatörü A. 
Nusret Tuna'nın «oru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26.11.1964 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

4417-7/185/5749 sayılı yasılan 
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Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah

met Nusret Tuna'nın 24 Kasım 1964 günlü sora 
önergesinde, Kastamonu iline 1965 yılında yapı
lacak yatırını hususunda sorulanların cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüdai Oral 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kastamonu Senatörü A. Nusret, Tuna'nın 
Kastamonu iline 1965 yılında yapılacak yatırıma 
dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Keşif bedeli 4 500 000 Tl. olan Tosya -
KÖsençayı sulaması işine 1965 yılında da devam 
edilecektir. 1 850 000 Tl. keşif bedelli 1 nci 
kısım inşaatı 22.9.1964 tarihinde ihale edilmiş 
olup, 1965 yılı içinde bu proje iein 2 000 000 
Tl. harcanacaktır. 

2. ,2 360 000 Tl. civarında keşif bedeli 
olan, Kara çay taşkın ve rusubat kontrolü işine 
1965 yılında 500 000 Tl. harcanacaktır. 
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