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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Fuat Azgur, 21 Mart 1982 tarihinde anılan «Af
ganistan Günü» münasebetiyle gündem dışı konuş
ma yaptı, 

Kuveyt Emiri Şeyh Jaıber Al - Ahmed Al - Sa-
bah'm davetlisi olarak Kuveyt'e gidecek olan Devlet 
Başkanı Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi 
'Başkamı Orgeneral Kenan Evren'e, Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesii Hava Kuvvetleri Komutamı Orgene
ral Tahsin Şahinkaya'nımı vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Devlet 'Başkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

(İbrahim Barangül'in (hastalığı nedenliyle 25 gün 
müddetle 'izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi 
(kabul edildi. 

Bütçe - Plan Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için yapılan seçim sonucunda, Azmi Eryılmaz'm 'se
çildiği bildirildi. 

Avrupa Topluluklarına Yenli Üye Devletlerin 
Katılması>ndan Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamam -

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 1 19.3.1982) (Bütçe - Plan ve Millî Eğitim komisyon-
:1. — Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu I larına) (24.3.1982) 

Kanunu Tasarısı. (1/153) (Başkanlığa geliş tarihi : | 

1 m> ı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisinin 71 noi 'Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

iSayın üyeler, yoklamalarda burada bulunduğu
nuzu lütfen yüksek sesle duyurmanızda, duyurunun 

— 536 — 

layıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğunun Yetki Alanıma Giren Maddelere İlişkin 
Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun 
'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının ma'ddeleri 
onaylandı; tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı so
nucunda kabul edildiği bildirildi. 

,1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

24 Mart 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top- • 
lanmak üzere Birleşime saat 16.50'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili! 

Kamer GENÇ imren AYKUT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

zapta geçmesi bakımından zaruret var. Lütfen yük
sek sesle cevap vermenizi rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz, 
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İV/ — BAŞKANLIK DİVANENİN 

/. — Hayati Gürtan'ın, «Hava Kirliliği ve Anka
ra'nın Yeşil Kuşak Projesi» konusundaki gündem dı
şı konuşması ve Devlet Bakanı M. Nimet Özdaş'm 
açıklaması. 

IBAŞKAN — Gündem dışı !bir konuşma talebi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisli Sayın (Başkanlığına 
/Danışma Meclisinin '24 Mart 1982 Çarşamba gü

nü yapacağı 71 nci ıBirleşjiımide, gündeme geçilmeden 
önce «Hava Kirliliği ve Ankara'nın Yeşil Kuşak Pro
jesi» konulu gündem dışı bir konuşma yapmak (isti
yorum, 

Gereğini iizünliertinlize saygılarımla arz ederim. 
Hayati GÜRTAN 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Gürtan. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyelerii, Sayın Bakanlarını; 
(Dünyamızın Kuzey Yarım Küresinde ilkbaharın, 

Güney Yarım Kürelinde sonbaharın başladığı 21 Mart 
DarM, aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü ola
rak kutlanıilmıatotadır. $ki gün önce bu, ülkemizde de 
kottatoışttıır. 

iBu (tarih, aynı zamanda ağaçlandırma bayramüıa-
rının da başlayış tarihli olarak, hemen hemen Batı 
ülkeleıfein hepsimde (benimsenmiştir. 

jDaha evvel huzurunuzda iki erozyon konusun
dan söz etmiştin. iBunlardan birisi toprak erozyonu 
diğeri lişgücü erozyonu idi. Bugün bu bayramlardan, 
bu günlerden esinlenerek başka ıbir erozyondan söz 
etmek isterim. Bu da, finsıan sağlığını kemiren eroz
yon; ki, hava kirliliği, Ankara'mızın hava kirliliğidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ankara'nm hava kirliliği konusunda sanırını çıok 

fazla ayrıntıya girmek gerekmeyecektir. Bu, hepiımİF 
zlin bldiği gibi, hepimizin her nefes alışımızda hlis-' 
ısettigjiimıîz gibi, bilhassa son yularda gözle görülür, 
»İle ıtuıtuüur bir düzeye ulaşmıştır. Bu konuda, daha 
İlki gün önoe Müiyet Gazetesinde yetkililer ite ilgi
liler konunun tüm ayrıntılarına ıginmiişlıesr ve kamu
oyuna sunmuşlardır. 

İBeöJm konuyu huzurunuza getirmekteki amacım, 
kış aylarının geçmesiyle, baharın yaklaşmasıyla, me
seleyi bir yerde unutmaya başlamış olmamızdan ıduy-
duğum kuşkudur. Sanki 'bir daha kış gelmeyecek, bir 
daha Ankara'nın havası kirlenmeyecekmişeesine bir 
umursamazlığın, rahatlığın içine düşmekteyiz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

. Daha geçen kış, yetkilerin alarm verecek derece
de etkilendikleri Ankara'nın hava kirliliği, 1983 yı
lında da, daha da artarak, yeniden oluşacak ve biz 
sokaklardan konutlarımıza burunlarımızı meındllle-
ırimizle tıkayarak kendkrM dar atacağız. Bu dram, 
arz ettiğim gibi, daha iki gün önceki basında konulanı 
•isimle «Ankara'nın duamı» yeniden yaşanacaktır. 

Biz ne yapacağız?.. Seminerler düzenleyeceğiz, 
konferanslar tertipleyeceğiz, nutuklar söyteyeceğüz, 
özetle, daha önceki yılardan beri, yaklaşık 20 yıîldan 
beri yapageldifcleriimizi tekrar edeceğiz; ancak beden 
ve ruh sağlığına son derece olumsuz etkisi olan hava 
kirliliği sürüp gidecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hava kirlenmesi nedir, ne zaman oluşur, insan 

bünyesinde hangi zararları yapar? Bu ıgibi konulara 
(girmeyeceğim. Bu, benlim ihtisas sahamın dışında 
kaldığı gitti, esasen konu, ıtüm ayrıntıları ile 2aman 
zaman dile getirilmiştir. Ancak, sizlere sunmak iste
diğim konu, bava kirliliğinim önlenmesinde çok önem
li, oluımüu katkısını umduğum, sandığım, inandığım 
bir konu olacaktır. 

Bu konuya geçmeden önce, süzlere çok kısa ola
rak, başlıklar hallinde Ankara'nın hava kirliliği konu
sunda alınması mümkün olabilen bazı önlemlere de
ğineceğim. 

iAnkara'nıın hava kirlüğinde rol oynayan Oopoğ-
raflik ve meteorolojik faktörlerin değiştirilmesi en 
'azından şimidlik mümkün olmadığına göre, yapılacak 
iş, kentteki endüstriyel kuruluşlar, ıtopoğrafik ve 
meteorolojik yapı dikfcalte ahnarak düzenlenmelıi, ge
rekirse eskiden yapimışlarm yerleri değişMmel-1 

dir, 
Düzensiz kentleşme önlenmeli, kentin sağlıksız 

büyümesi ve bu arada, özellikle çanak içindeki geliş
me ve genlişleme durdurufaaljdır. 

Ankara'ya kırsal alanlardan nüfus akını önleme-
mezse, dilvarda uygun yerles/im alanlları kurulmalı
dır. 

Ankara'yı çevrelıeyen sırtlar i e kısmen hava hare
ketine elverişli doğu - batı aksında dikey yükselme
lere manü olunmalıdır. 

Toplu taşıma ye trafik akışı konularında gereken 
ciddî önlemler alınmalıdır. 

Her yaş ve kesim içlin hava kirliliği konusundaki 
eğitime önem verilmelidir, 
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(Belediye hizmetleri gelştiriilmelli, kent sakinleri 
ıjle belediye arasımda görev ve sorumluluk çizgileri 
çizilerek, karşılıklı beklenti ve katkı fcomulıarımda 'ya-1 

sal düzenlemeler getiriitaeliidliır., 
(Kbnullacak kuralar ayrıcasız uygulanımalı ve iz

lenmelidir. 
Son olkrak; çevre sorunları, çeivre - vejetasyon 

(ilişkileri yeşil örtü konularıma gereken önem verilıme-
Mdir, 

/Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İAınlkara*nıo tava kirlliğinin önlenmesi konusun

da alınması gerekeni itedbMer arasımda bullumıam; ve 
ietkilli olacağunia inandığım, yukarıda sözünü ettiğim 
çevre sorunları, çevre - (bitki örtüsü ilişkisi, yeşıiıl allan -
Dar zincirinim olduğuna inanmaktayım. 

İKiomu, genelinde bozulan doğa derageslimin yenl
iden kurulması, özellinde ise, yeşil alıanlarım çoğaltılıp, 
yeterli düzeye çıkartıllımıasıdır; çünkü blitlki örtüsünden 
yoksun bir çevrede hava, özeliliklıe yoğun yerleşim 
yerlıerimde günümüzün endüstriyel ve toplumsal ge
lişmesi medeni ile aşırı derecede kirlenerek zararlı Iha--
le gelmektedir. 

,Bn güçliü ve yetenıelkJli yaratık olan <inısan, doğada 
var olan dengeyi kendi eliyle bilinci veya bilinçsiz 
olarak yozlaştırmakta, bizzat kendi yaşamı için Ka
rarlı halıe getirmekte ve daha sorara da yenliden dü-
zenleyelbilmek için çaba (haroamaktadur., 

Şimdi izninizle, yeşil alanların hava kirliliğinin 
önlenmesi konusunda hangi olumlu etkileri yapacağı
na değineyim : 

lAjğaç ve ağaçlıklarla örtülü yeşil alanlar, yani oır-
mıanliar, yaşam liçim gereklli olian oksijeni. üretirler. 
'Bitkiler, havaya rutubet verereik zararlı gazlarım çö-
zümtenımesimıi sağlarlar ve bu gazliarı daha kollay 
emerek havayı temizlerler. Bitkiler, havada insan için 
zararlı olan karbondioksit gazını gün boyunca ala
rak havaiyi ffilıtre ederler. Ankara'da Ekim - Misıaın 
laylıarıınıdakli hava hareketi hız ortalaması yaklaşık 2,5 
metre/saniyedir. Bu Ihava hızı, Itopoğrafik ve mete
orolojik yapı nedeniyle, Ankara üzerinde oluşan ısı 
laldaısı veya kirli hava konisinin dağıllmaısı için en azın
dan gerekli olan 5 metre/saniyelik hızdan düşüktür. 

Orman'lık alanlarda çıplak alanlar arasında olu
şan doğal ısı farkından dolayı belli bir hava hareketli
nin oluşacağı kesindir, işte, yeşil alanlar bunu sağla
yacaktır ve en azından belli oranda tava hareketini 
oluşturacak Ankara üzerimdeki kirili hıalva fcomisliıniim, 
zaman zamıan da olsa, dağıümasını sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Sayım Gürtan, toparlamamızı rica 
ediyorum. 

HAYATÎ GÜRTAN — Toparlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Bitki örtüsünün ekstrem hava şartlarımı yuımuşıat-
imıada paıtojemik mikroplarım yaşamasımı engeleme-
de, su ekomomislinıi düzenlemede, havadaki katı kir-
lıeticıi maddeleri ve tozları tutmada, zehirli gazlarımı 
etkisıinli azaltmada, radyoalktif artıkları, beli ölçüde 
de dlsıa, zararsız halıe getirmede, gürültüyü albsoflbe 
etmede önemli etkilerimlira (bulunduğu bilimsel olarak 
kanutkmmıştıtr. 

ıBirçok Avrupa ülkelerinde kent insanınım ruh ve 
ıbeden sağiığımımı korunması içim, kent çevreleri yeşili 
kuşaklarla çevrillmıekte ve kelsin ızorunlulıuk olmadığı 
takdirde (bunlara dokumıullmıamaktadır. En som Frank
furt Hava Meydanınım genişletilmesi olayı bunum bir 
kanıtıdır. 

iSayın Başkan, değerli üyeler; 
jBtir yerleşim yerimde yeşil alanlarım en azımdan 

kişi başıma 20 (metrekare ollmasımım gerektiği; ıbu ora
nım nüfusu 3 milyona yaklaşan Ankara'da, ancak en 
iyimser ıbir tahminle 2 - 2,5 metreye ulaşabildiğimi 
söylersem, konumum önemi daha açık ve seçik ollaırak 
anlaşılacaktır. 

tşte bu gerçekler ve vazgeçilmez gereksinmeler 
karşısında Ankara'da, geç kalınmış olsa da, bir pro
jenin ele alındığınım kıvancımı duyuyor ve bu proje
den kısaca söz ederek konuşmamı tamamlamak (işiti
yorum. 

Sayın Devlet Başkamıimıızım ıbumıdam tam bir yıl ön
ce, 24 Mart 1981 tarihinde Ankara'da düzenllenıem! 
Ağaç Bayramında yaptıkları konuşmada değindikleri 
üzçre; Başkentimizin hava kirîıiJliğiniin önlenmesi, sel 
baskımlıarryla, erozyonun kontrol altına alıınmıasımıda, 
halkımı büyük gereksinme duyduğu, çağımızda beden! 
ve ruh sağlığı içlin büyük 'önemi olan piknik ve ge
zinti sanallarınım oluşturulmasında, hızla artam Anka
ra ınüfusunum meden olduğu gecekondu olayıma bir set 
çekilmiesinide sıom derece yararlı sonuçlar verecek olan 
ve Ankara'yı çepeçevre yeşil bir hant ile kuşatması 
öngörülen Yeşil Kuşak Projesinin önemimi beirtmiş-
lıerdir. 

iSayın Devlet Başkanımızın önemlini vurgulıadıkla-
rı ıbu projenin, geçen bir yıllık süre içlinde, beli ölçü
de de olsa, geılişme kaydettiğimi izlemekten büyük bir 
kıvanç duymaktayım. (Başbakanlık Çevre Müsteşar-

— 538 — 
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lığunun Koordinatörlüğünde yürütülecek olan bu Pro
je liçiın Ankara Belediyesi, Valilik, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Ziraat Fakültesi «ve diğer 
(bazı feuıüluşlar görev almış bulunmaktadır. 

[Hazırlanmış olan uygulama planına göre, iki ku
şak faalinde gerçekleştirlilimesıi öngörülen Yeşil Ku
şak Projesinin toplam alanı yaklaşık olarak 24 bin 
(hektara ulaşmaktadır. Birindi kuşakta 10, ikinci ku
şakta 7 bölgede yapılacak olan ağaçlandı rmallardaın 
(bugün© değin 3 bin hektarı tamamılarım iş bulunmak
tadır. 

'Ankara'yı, çepeçevre yeşil bir orman kuşağıyla ku
şatacak olan bu Projenin gerçekllıeşıtürillmesi, kuşku
suz kolay olmayacaktır. Ancak, eğer bu konuya ge
reken önem verilir ve iş ilgililerce yeterince izlene
rek uygulamaya konulursa, gerçekten Ankara için 
ve Ankara'da yaşayacak olan gelecek nesiller için 
çok büyük bir (hizmet yapılmış olacaktır. Bu nedenle, 
Projede görev üslenmiş olan kurum ve kuruluşların 
kendilerine düşen görevleri zamanında ve kesintisiz 
sürdürmeleri gerekmektedir. Bu sağlanmalı ve uzun 
zaman alacağı kesin olan bu Projenin uygulanması 
kişilerin insiyatiflerine bırakılmamalıdır. 

Projenin uygulanması aşamasında çözümü zor 
olan birçok sorunlarla karşılaşılacağı kesindir. An
cak, bu' Projenin zararları önceden saptanarak, bu 
konularda uygulayıcılara gerekli kolaylığı sağlayıcı 
özel bir yasanın çıkartılması imkânları aranmalıdır. 

Yeşil kuşak kurmanın kendine özgü özellikleri 
vardır. Kaynaklar ne denli uygun olursa olsun, bit
kinin büyümesi ve kendini göstermesi, öncelikle 
fonksiyonunu yapabilmesi için belli bir zamanın geç
mesi gerekir. Vakit geçirilmeden konuya ciddiyetle 
eğlimiek ve uygulamaya geçmek lazımdır. Aksii tak
dirde, bir süre sonra Ankara civarında fidan dikecek 
toprak bulmak zorlaşacak, ağaçlandırılacak alan bul
mak için gecekonduları, evleri, apartmanları yıkmak 
gerekecektir. Bu ise, böyle bir Projenin ya hiç, ya da 
pek azı ile gerçekleşmesi demek olacaktır. 

Çağımızda kentleşmenin çevre sağlığı 'ile iç içe oilldu-
ğu bir gerçektir. Bu nedenle sözünü ettiğim Yeşlil Ku
şak Projesi, yalnızca Ankara'da değil, ülkemizin di
ğer büyük yerleşim merkezlerinde de gün geçirilme
den ele alınmalıdır, 

Tüm ilgililere, yetkililere, görevlilere sesleniyo
rum; lütfen bu Projeye gereken önemi vererek, kısa 
zamanda uygulamaya geçirilmesini sağlayınız, gere
ken çabayı gösteriniz. Gelecekte bu kentte yaşaya
cak olanlar, emeği geçenlerin tümüne minnettar ka
lacaklardır. 

Saygılar sunarım, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan, 
Hükümet adına bir açıklama yapılacak mı efen

dim?.. Buyurun Sayın Bakan. 
2. — Devlet Bakanı M. Nimet Özdaş'ın, Haya

ti Gürtan'ın, «Hava Kirliliği ve Ankara'nın Yeşil 
Kuşak Projesi» konusundaki gündem dışı konuşma
sı üzerine açıklaması. 

DEVLET BAKANI 'M. NİMET ÖZDAŞ — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Ankara Ihavasının 'kirliliği gibi büyük boyutlu ve 
çok kompleks bir konuya uygun ve akılcı çözümler 
getirmek amacıyla Ibu sorunu Yüce Meclise sunmuş 
bulunan Sayın Hayati Gürtan'a teşekkürler etmek is
terim. 

Bildiğiniz gibi, ister gelişmiş, ister gelişmekte olsun! 
her ülke için hava kirliliği, su kirliliği, deniz kirliliği 
ve toprak kirliliği hayatî bir önem taşımaktadır. Ger
çekten, insanoğlunun içinde yaşadığı ve kendisinin de 
dabil olduğu çevre ve bu çevrenin korunması, geliş
tirilmesi, ülkelerin temel sorunlarının başında gel
mektedir. Modern toplumların paradokslarından bir 
tanesi ide, yaşam seviyesi yükseldikçe bunun kalite
sinin bir düşme göstermiş olmasıdır. İşte bu sebep
ledir ki, ilk kirlenmeleri, büyük boyuttu çevre sio-' 
runlarını ileri endüstri ülkelerinde 'görmeye başladık.; 
ıBu devirlerde gelişmekte olan ülkeler bu sorunlara 
biç de aldırmadılar. 

IBu açıdan, dik olarak ileri endüstri ülkelerinde 
meydana 'gelmiş bulunan kirlilik karşısında ve bunun 
igitrikçe artan (boyutu karşısında belirlü bir duyarlık 
ve aynı zamanda endişe 'hissetmeye başlayan toplum
lar, çevre politikaları ve çevre ile ilgili gelişmeleri ya
kından izlemeye ve onları takip etmeye, onlara etıki 
yapmaya çalışmışlardır. Bu açıdan da, çevre ile ilgili 
ıbütün politikaların gelişmesinde toplumun ağırlığı 
kertdim göstermeye başlamıştın 

iÇevre ile ilgili uygulamalarda, işlemlerde /birkaç 
tane temel prensip vardır. Yüksek müsaadenizle bun
lara değinmek istiyorum. 

©unlardan birincisi, bugünün çabaları yarının çev
resini yaratır. Diğer (bir deyimle, bugün başlayacak: 
olan faaliyetler, yarının çevresine etki yapar. 

Bunun diğer bir anlamı da şudur : Bugünün çev
resi dünden yaratılmıştır. Çevre ile ilgili sorunlar, kü^ 
mülatiif sorunlardır, uzun senelerin birikimleriyle bu
günkü seviyelerine gelmişlerdir. Bu açıdan, bugün ke
silen bir orman, yanlış olarak ortaya sürülen politi
kalar, yanlış yerleşim yerleri, çevre etütleri yapılmadan 
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'kurulan fabrikaların etkileri çok uzun seneler sonra 
kendini 'belli etmek'tedir, 

Çevre ile ilgili ıdiğer bir prensip daha vardır. Bu 
prensibe göre de, gerekli ibiği, teknoloji ve para har
caması yapıldığı takdirde çevreye 'belirli ıbir kararlılık 
getirildbilir, çevre düzeltildbilir. Diğer tolir deyimle; 
geriye dönüşü olmayan ıbir duruma yaklaşmış 'bulu
nan çevre kalitesi aşağıya çekilip daha elverişli bir 
standarda ulaştırılabilir. 

Şimdi Ankara ile ilgili durumumuza 'bir göz ata
lım. Biraz evvel konuşmayı yapan Saıym Giirtan, bu 
konu ile ilgili dramatik durumumuzu ortaya koydu. 
Bunun gizlenecek tarafı da pek yoktur. Yalnız, bu 
«bimlkimi» diye adlandırdığını Akara havasıyla il
gili olaralk 'bazı istatistiklere de !bir göz atmakta ya
rar vardır : Ocak 19821de, alarm verildiği ayda, ha
vadaki kükürtdioksıit miktarı (metreküpte mikrogram 
olarak) 698, duman ise (Aylık ortalama olaralk 'belir
tiyorum) '29flMıİr. Şubatta bu değer biraz düşmüştür; 
kükürtdioksıit 555, duman ise 250 değerine gelmiştir. 

jŞimdli daha eski yılara şöyle bir bakalım. Bun
ları herhangi Ibir mazeret için arz etmiyorum. Ocak 
1971'de, kükürtdioksilt 5011, duman 392; Ocak 1972'de 
kükürtdioksit 625, duman $21 çok daha yüksek de
ğerlere erişilmiş; ancak o vakitler ,alarm dahi veril
memiştir. Diğer yıllara ait değerleri müsaadenizle bu
rada 'bir kenara bırakayım. 

111 Ocafc'ta alarm verildiği vakit, şunu da kaydet
mek isterim ki, aynı gün Atina'da iki alarm verilmiş-
tir 10 Ocakta ve 1(2 Ocak'ta. Bölgemizdeki kötü hava 
koşullarından ötürü sadece Türkiye'de değil, biraz 
sonra açıklayacağım şekilde çok başka türlü bir ya
kıt sistemi kullanan Atina'da dalhi alarm verilmek 
zorumda kalınmıştır. Berlin'de de üç alarm verilmiş

tir. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, vaktinizi almamak için 

şimdi işin temelline şöyle birlikte yakından bakalım : 
Ankara'da 'bir milyon ton linyit, 300 bin ton fuel-

oıil tüketilmektedir ve 'bu tüketme sadece ve sadece 
ısıtma sistemleriyle (ilgili olanak ortaya çıkmaktadır. 
Dünyanın hiç ıbir ülkesinde siz 'bîr milyon ton linyit 
yaktırarak, oranın havasının kirliliğini ortadan kal
dıramazsınız. 

Biraz eıvvel değinmiş olduğum Atina'da, kömür 
yakılması yasaktır, fuel-oıil yakılması yasaktır. Sa
dece «ince ısıtma yakıtı» diye adlandırdığımız, kü
kürdü, fevkalade düşük sııvı yakıt yakılmaktadır. Bü
tün ıbu iyi yakıt türüne rağmen Atina kendini (böyle 
fak alarm durumundan kuftaramamıştır, 

Berlin'de aynı periyot içinde üç alarm verilmiştir. 
Bunları 'bir kenara bırakıyorum. 

Şu halde, mevcut yakıtlarla Ankara'nın havasının 
düzeltilmesi imkân dahilinde değildir ve bu yıl için
de son Ibirkaç yıllık 'bir çalışma neticesinde Ankara 
havasını inceleyen ve merkezî ısıtma sistemi için bir 
teklif getiren Romen projesinde de 'bu açıkça 'belir
tilmiştir. 

O halde, Ankara havasının kirliliği için yakıt açı
sından duruma şöyle 'bakmıakta yarar vardır : 

Birincisi; imkân nispetinde linyit yakıldığı takdir
de bunun kükürdü az olan türden, yıkanmış, elenmiş, 
granülometresi iyi tespit edilmiş ıbir kömür olmasına 
çalışmak gerekir. Yavaş yavaş linyit tüketiminin azal
tılmasına gayret etmek gerekir ve nihayet dünyanın 
hiç 'bir hükümet merkezinde yakılmayan fuel-oil ye
rine, yine Atina'da ve diğer Avrupa hükümet mer
kezlerinde yakılan ince yakıt, kükürdü çok düşük 
olan yakıtın yakılmasına geçmek gerekir. 

Önümüzdeki yılla ilgili olarak tedbirlerimiz şun
lardır : (Ben 'bunlar içinde yakıtla ilgili olana biraz 
ağırlık vereceğim) 

Birincisi; Tunçbilek'ten getirdiğimiz yıkanmış, 
18/50'ik linyit kömüründen 235 bin tonu Ankara'ya 
sevkettireceğiz. Bunun için elek tesislerinin, yıkama 
teslislerinin yapılması emri verilmiştir..; 

Ayrıca 50'den daha yüksek (boyutta, fakat yine 
yıkanmış Tunçlbilek kömürü Ankara'ya verilecektir. 
Böylelikle yıkanmış ve belirli bir kalitede, tozdan arın
dırılmış 450 bin ton 'linyit Ankara'ya sevkedilecek-
tir. Tüvenan olaralk da yine 2301-250 'bin tonluk bir 
desteğe ihtiyaç vardır. 

Bunun yanında yavaş yavaş kok kullanılmasını 
devreye sokmamız meclburiyeti vardır. Demin bahset
miş olduğum 1 milyon ton linyitin 600 bin tonu ev
lerde, 400 'bin tonu apartmanlarda yakılmaktadır. 

(Merkezî ısıtma sistemi yerleştirilse bile bu, apart
manların 400 'bin tonluk linyit tüketiminin 'bulunduğu 
bölgelerde geçerli olduğundan, gecekondu (bölgelerin
de ve aynı zamanda evlerde kullanılan linyitten ötürü' 
kirlenmeyi de ortadan kaMiramayacaktır,;. 

'Önümüzdeki yıl için 175 'bin ton koku Ankara'ya 
vermek üzere çalışmaları yürütüyoruz. Bunun linyit 
eşdeğeri 350 'bin tondur. Ayrıca fuel-oıil yerine, (biraz 
evvel 'bahsettiğim ince ısınma yakıtını Ankara'ya sağ
lamayı planlarnaktayız. 

Vermiş olduğum (bu yakıt türlerine bağlı olarak 
yaptığımız hesaplara göre, Ankara'nın kükürtdioksit 
olarak emisyon miktarı,% 40'a inecektir. Yarıya ine-
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çektir de diyebilirim. Toz miktarındaki azalma ise 
çok daha fazla olabilecektir. 

ISayın iBaşfcan; 
Diğer konularla 'ilgili olarak, vaktinizi almamak 

dçin ayrıntılı bilgilere igeçemiyorum; ancak şunu da 
belirtmek Merîm ki, Hükümetin çabası ne olursa ol
sun, kişilerin de (belirli çabaları göstermesinde (büyük 
yararlar vardır. Herkes (ben kirleteyim, 'başkaları kir
letmesin diye adeta belirli bir politikayı kendi ken
dine Ibenimseme eğilimindedir. 

Ankara'da son birkaç aydır yaptığımız inceleme
lerde, gerek kamu sektörü gerekse binalarda 1% 70'e 
yakın evde ve ikamu binalarında kaloriferlerin iyi ya-
kılmadığı !da tespit edilmektedir. 'Her bacadan çıkan 
duman herkesin gözü önünde duruyor. Belediye taun
ların peşinde, Devlet bunların peşinde; fakat haklı 
olarak temiz hava isteyen vatandaşın katkısı da çok 
sınırlı kalıyor. 

Dağal kaynak olarak mütalaa ettiğimiz temiz ha
vayı kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla 
önümüzdeki periyottan itibaren bu kontrollar çok da
ha yoğunlaşacak ve 'bacası 'tüten taklaların gerek yöne
ticileri gerekse bunları yakanlar, tahmin ediyorum ki, 
bu cezalara çarptırılacaktır. 

Şimd 'biraz evvel 'belirtildiği üzere, tüm olarak1 

almaya çalıştığımız tedbirler arasında bir de yeşil ku
şak sorunu vardır. Bununla İ'Igili olarak Sayın Gürtan 
beriden çok daha tecrübeye dayalı olarak bilgiler 
sundular. Tarım ve Orman (Bakanımız, Belediye Baş
kanı ve diğer yetkililerle yaptığımız toplantılar neti
cesinde bu yıl içinde önemli bir ağaçlandırma projesi 
yürürlüğe konacaktır, bunlara zaten değinildi. 

iŞunu da belirtmek isterim ki, bahar geldi, artık 
Ankara havasının kirliliği ile ilgili konular bir kenara 
bırakılacaktır şeklindeki bugüne kadar alışılmış olan 
durumu taundan evvel de yürütmedik, bundan sonra 
da yürütmeyeceğiz. Size şu kadarını temin ederim ki, 
!198Ö yılından itibaren Ankara havasına itina edilmeye 
çalışılmıştır; ancak Hükümet olarak işe başladığımız 
devirde bildiğiniz gilbi başlangıçta temel malların te
dariki ön planda gelüyordu. Her iJde kömür, cam, şe
ker, yağ vesaire yokluğundan devamlı şikâyet edilen 

bir devirde, kömürün kalitesi üzerinde duramadık.; 
Bundan evvelki periyotta da durmaya imkân pek yok-' 
tu. Bu yıl içinde üretim ve tüketim dengelenmeye 
başlamıştır ve biraz evvel de açifclamış olduğum bu 
yakıtla ilgili kısım bu yıl içinde bir programa bağlı 
olarak, ciddî olarak takip edilecek ve önümüzdeki 
yılda hava kirliliği ı% 50 oranındo azaltılabilecektir. 

Ondan sonraki yılar için çalışmalar yapılıyor ve 
unutmayalım ki, bu kadar uzun yılar birikimli ola
rak oftaya gelmiş olan çevre sorunlarının çok kısa 
bir zamanda temelinden halledlimesi de kolay değil
dir, uzun zaman alacaktır; ama önümüzdeki yıldan' 
itibaren önemli ölçüde hava kirliğinin düzeleceğini 
buraklan belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan bu 

değerli açıklamalarınız için. 

3. Azmi Eryılmaz'ın, Bütçe - Plan Komisyonuna 
seçilmesi nedeniyle, İçtüzüğün 19 ncu maddesi gere
ğince, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki üyeli
ğinin sona erdiğine dair önergesi. (4/32) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu Üyesi 
Sayın Eryılmaz'ın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu maddesi, 

Anayasa ve Bütçe - Plan (Komisyonu üyelerinin baş
ka komisyonlarda üye olamayacaklarını hükme bağ
lamış bulunmaktadır. Bu hüküm karşısında Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğim sona ermektedir. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim . 

Azmi ER YILMAZ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Eryılmaz'ın Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo

nu üyeliği İçtüzük hükümleri gereğince sona ermiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla, Sayın Eryılmaz'dan boşa
lan yere bir üyemizin seçilmesi iktiza eder, 25.3.1982 
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine başvurular Sayın 
Genel Sekreterimize yapılabilir. 

Teşekkür ederim. 
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V. — GÖRÜ 

1. — Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru .(1/5) (S. Sayısı : 100) (1) 
(1) 100 S .Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleriyle ilgili bölümüne geçiyoruz, 

Bu bölümde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın Bakanımız buradalar. Adalet Komisyonunun 
yerini almasını rica ediyorum. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu ve karşı oy yazılarım okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyeler işaret buyursunlar. 
NECİP BİLGE — Efendim, ben Komisyon adına 

bir taJkdim konuşması yapmak istiyorum müsaade 
ederseniz, 

BAŞKAN — Komisyon adına, bir takdim konuş
ması yapmak üzere, buyurun Sayın Bilge. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NECİP BİL
GE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gündemimizde bulunan Kanun Tasarısının konu
su ve hazırlanması hakkında, kısaca bir açıklama yap
mak işitiyorum. 

'Bilindiği üzere, özellikle Medenî Hukuk, Ticaret 
Hukuku gibi, özel hukuk alanındaki kurallar, sadece 
yurdumuzda veya yurltitaşlar arasındaki ilişkilerde de
ğil, araya yalbancı unsur girmesinden ötürü, milletler
arası oütel'îk taşıyan ilişkilerde de uygulanır ve bun
dan da, çeşitli memleketlerin kanunları arasındaki 
çatışmalar nedeniyle baızı sorunlar ortaya çıkar. Bir 
örnek verirsem mesele dalha iyi anlaşılır. 

İki Türk, yabancı bir memlekette evlenebilir veya 
bir Türk ile bir yabancı Türkiye'de evlenmiş olabilir 
yahult da iki yabancı, Türkiye'de bir alacak, borç iliş
kisine (girişmiş bulunabilirler. 

Görüldüğü üzere, burada, bu ilişkilere yabancı bir 
/ unsur karışmaktadır; yalbancı bir kişi, ya da yabancı 
bir toprak. BU bakımdan, buna benzer ilişkilerin, ki
şiler arasında bazı uyuşmazlıklar doğması halinde han
gi hukukun tatbik edileceği, hangi memleketin hukuk 
kuralının uygulanacağı meselesi ortaya çıkar. 

İLEN İŞLER 

İşte, önümüzdeki Kanun Tasamsı da, bu gibi 
meselelerle uğraşmaktadır. Mesele, esas itibarıyla, Dev
letler Özel Hukukunun konusudur. Gerçi, Kanunun 
adı, Milletlerarası Özel Hukulk ve Usul Hukuku Kanun 
Tasarısıdır; ama fakültelerimizde, buına ait olan ders
lerin adı, Devletler Özel Hukukudur. 

Devletler Özel Hukukunun, bilindiği üzere üç ana-
Ikonuisu vardır. Birisi, vatandaşlık hukuku, ikincisi ya
bancılar hukuku, üçüncüsü de kanunlar çatışması veya 
kanunlar ihtilafı hukukudur. 

Vatandaşlık hukuku, memleketimizde, vatandaşlık 
Kanunu ile çözümlenmiştir. Onun yazılı bir dayanağı 
bulunmaktadır. Yabancıların (hukuku ile ilgili kısım 
ise, ikili veya çok (taraflı anlaşmalarla ve devletlerara
sı teamüllerle düzenlenmiş bulunımak'tadır. Kanunlar 
çatışması ise, yine birçok memleketlerde teamüllerle 
veya içtihatlarla çözümlenmektedir. Bizim memleketi
mizde de teamül hukuku Ve içtihat bu hususta az çok 
'geçerl'idir. 

Yazılı hukuk bakımından, Devletlerarası Özel Hu
kukun, bu konusunu, yani kanunlar çatışmasını ilgi
lendiren kısım bakımından, oldukça eski bir zamanda 
çıkarılmış olan bir kanun vardır. 1914 veya 1915 yı
lımda. ((Malum olduğu üzere, Hicrî yıllar 36 yılda bir 
fazlalaşır. Şimdiye kadar 68 yıl geçmiş olduğuna göre, 
1330 yılı 191'5'e de rastlayabilir veya 19il4Me denebi
lir.) 

Şimdi, 68 yıl önce çıkarılmış olan bu Kanunun dı
şında bireysel nüteHdte bazı kanunlara serpiştirilmiş 
olan hükümler de bulunmaktadır; ama bunların hiç
birisi yeterli değildir devletlerarası' işlemlerde, yani 
devletler özel hukuku işlemlerinde ortaya çıkan me
seleleri çözme bakımından ne bu Kanun, (ki 6 mad
deden ibareHttir) ne de mahkemelerinlizin 'içtihatları 
yeterli değildir. 

Esasen bu Kanun oldukça eski olduğu gibi, içerisin
deki bazı hükümler dolayısıyla Osmanlı döneminden 
kalma kapitülasyon izlemlerini de taşımaktadır. Ayrı
ca bu Kanun yine çok eski olduğu için bugünkü nes
lin anlayamayacağı veya çok zor anlayacağı birtakım 
sözcüklerle dolu bulunmaktadır. Bu itibarla mesele
nin yeni toaşjtan ele alınarak düzenleınırnesi icap et
miştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, milletlerarası iliş
kilerin hızla gelişmesi bir yandan ve yurttaşlarımızın 
çalışmak üzere ya!baın)cı memleketlere akın halinde git
meleri de diğer yandan, konuya ilişkin kuıaJlaıın bir 
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arada ve daha etraflı bir şekilde düzenlenmesi zorun-
luğunu öritaya çıkarmış bulunmaktadır. Gerçi bazı 
memleketler bu konuyu henüz yazık bir düzen içerisi
ne almamışlardır ve böyle bir şeyi de pek düşünme-
mıekltedirler. Oradaki doktrine bağlı olanlar demekte
dirler kti, «efendim, bu meseleleri kanun haline getirir-
ısiek hukuku dondurmuş oluruz. Halbuki bu alandaki 
hukuk henüz gelişme safhasındadır, aşamasındadır; 
bu Mbaria bunu dondurmak, yani yazılı hale getiırmıe-
ımiek lazım geldiğini» söylerler. Ancak, Türkiye'ımiz 
bakımından meseleyi bu açıdan ele aümak biraz yanlış 
olur veya gerçeklere aykırı olur. 

örneğin; bir İsviçre'de veya bir Almanya'da bu 
gîbi meselelerle karşılaşan bir hâkim veya bir mahke
me, araştırma kaynağının çok zengin olması dolayı
sıyla bu gibi hususları çözfülmJtemıeklte zorluk çekme
yebilir. Halbuki memleketçimizde durum bu şekilde de
ğildir. Gerek içtihatlarımız, gerekse doktrin ve teamül
ler bu hususlarda pek geniş değildir ve mahkemelerin 
kütüphaneleri de, geniş değildir demeyeceğim, hiç yok
tur bazı yerlerde. Bu itibarla, oralardaki hâklimleriını, 
böyle yabancı bir uösur taşıyan bir mesele kendi önle
rine geldiği takdirde hangi kanun hükmünü uygulaya
cakları meselesinde çok zorluk çökmekte oldukları bir 
gerçektir. Örneğin; Beyitüşebap'ita veya Dîgor'da bir 
hâkimin önüne böyle bir mesele geldiği (takdirde han
gi k'i'talba müracaat edecekltir? Uygulamayı, içtihadı 
gerek bilimsel, gerekse yargısal içtihadı anlama bakı
mından, ondan esinlenme bakımımdan hangi kaynağa 
başıvurabilecektir . Bu meseleyi düşündüğünüz takdir
de bu husustaki yazılı kural koyma lüzumunun kendi
liğinden anlaşılacağı kuşkusuzdur. 

İşte gündemimizde bulunan Kanun Tasarısı, belirt
tiğim bu zorunlulukların ve açıklamaya çalıştığını dü
şüncelerin ışığı altında hazırlanmışitır ve mahkemele
rin işini de, öyle zannediyorum 'ki, çok kolaylaştıra
caktır. 

'Bu hususta bir düzenlemeye gidilmesinin gerekli 
olduğu, ilk önce akademik alanda ele alınmıştır. 1976 
yılında İstanbul Hukuk Fakültesinde düzenlenen bir 
seminerde başlayan çalışmalar, daha sonra, Ankara'da 
yapılan toplantılarda sürdürülmüştür. Bütün bu top
lantılara Adalet Bakanlığı temsilcileride katılmışlar
dır. Her. iki fakültede yapılan toplantılarda ileri sürü
len görüşlerden ve üzerinde çalışılan taslaklardan esin
lenen Hükümet, yine bilim adamlarının katkılarıyla 
Mlletlenarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun Tasarısını hazırlamış bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonunun raporunda da belirtildiği 
üzere, Ankara ve İstanbul Hukuk, Fakültelerinin Dev

letler Özel Hukuku Profesörleri Dr. Hicrî Fişek, Dr. 
Aysel Çelfkel ve Dr. Ergin Nomer'in değerli katkıla
rıyla Tasarı, önümüzdeki şeklini almış bulunmakta
dır. 

İzniniz olursa, Tasarının çatısı hakkında da bir iki 
cümle söylemek isterim. 

Tasarının birinci kısmı, ki Tasan iki kısma ayrıl
mış bulunmaktadır, birinci kısmı genel nitelikteki hü
kümlerden sonra, özel hukuk alanında yabancı unsur 
taşıyan uyuşmazlıklarda uygulanacak kuralları koy
maktadır. İkinci kısım ise, Milletlerarası Usul Hukuku 
alanındaki kanun çatışmalarına ilişkin kurallara ayrıl
mıştır. Bu kıismın ikinci bölümünde de yabancı mah
kemelerde veya yabancı hâkemlerce verilen kararların 
Türkiye'de .tanınması ve tenfizi; yani yerine getirilmesi 
usulleri düzenlenmiş bulunmaktadı>r. 

'Bu münasebetle şunu belirtmek isterim ki, aka
demik alandaki çalışmalardan itibaren Tasarının son 
aşamasına gelinceye kadar bilimsel katkılarını esirge
meyen Ankara ve İstanbul Hukuk Fakültelerinin ilgi
li elemanlarına ve Adalet Bakanlığı temsilcilerine hu
zurunuzda teşekkür etmeyi, yerine getirilmesi gereken 
bir borç saymaktayım. 

Gerçek bir gereksinimi karşılayacağına ve mahke
melerimizi yazılı olmayan çeşitli kaynakları araştırıma 
yükünden kurtaracağına inandığım bu Kanun Tasarı
sını değerli katkılarınızla daha olgun hale getireceğiniz 
kuşkusuzdur. 

Özellikle bazı deyimler bakımından söz hakkım sak
lı olmakla beraber, Tasarının tümü itibarıyla önemli 
bir boşluğu doldurduğunu ve kabule değer bulunduğu
nu belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Alkyol, buyurun efendim. 
$ENER AKYOL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bugün önümüzde bulunan Tasan, MMetleraraSi 

Özel Hukuk ve yine Milletlerarası Usul Hukuku hak
kındaki bir Yasa Tasarısıdır. Bu alanda bir yasal dü
zenleme yapmaya ne dereceye kadar büyük ihtiyaç ol
duğunu Sayın Bilge benden önce vukufla arz ettiği 
için bu noktaya dönmüyorum; fakat hukuk alanında 
Batı Avrupadaki gelişmeleri aynen değil, fakat 'deği
şik bir tarzda takip eltımek gerektiğini Türk Yönetimli 
ve Türk Yasama Organı arltık kendisine bir ödev itti
haz etmiştir; bu, sevinilecek bir noktadır. 

Tasarı tümüyle okunduğu zlaman, fevkalade iyi 
hazırlandığı, bilim çevrelerinin, idarenin, hatta Yasa
ma Organının Muhterem Adalet Komisyonu Başkan 
ve üyelerinin tam ve yararlı bir işbirliği sonunda ha-
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zırlandığı manzur olmaktadır ve bu nokta dahi Ta
sarının iyi hazırlanma nıeden'ini ortaya koymaktadır. 
Kanaatimce Tasarı arz ettiği uluslararası mahiyet ne
deniyle (Şüphesiz k!i, ayrıntıliarı üzerindeki Yüksek He
yetinizin katkıları ve yapacağı, getireceği değişiklikler 
saklı kalmak üzere) bütünlüğü korunması gereken bir 
•tasarıdır. Çünlkü, uluslararası alandaki özel Hukuka 
ülişkin kurallar esasen bugüne kadar ilim çevrelerinin 
gömüşleri ve mahkemelerimizin gerçekten yararlı ve 
bilgince kararlarıyla dturmuşftur. Bu Tasarı, büyük öl
çüde Türk mahkemelerinin ve Türk hukukçularının 
anafflkelerini tespit edip koyduğu bir kurallar manzu-
ımesini ilhlCi'vıa ekmektedir. 

'Beriim iözellı1kle, bazı küçük noktalar üzerindeki söz 
hakkimi da bumda kullanmamak şartıyla yabancı maih-
Ikamie ve hâkem kararlarının tenlfizi konusunda mah
kemelerimizin «biraz daha kolay ve süratH bir usulü be
nimseyeceklerine ilişiklin temennim vardır. Her n'e ka
dar Tasanda basit muhakeme usulü koyufaıuşsa da, 
üimlt öderim ki, muhterem Adalet Bakanlığının alacağı 
tedbirlerle bu mesele hızlanacaktır; çünkü malumunuz, 
bulgun antik Türkiye diasporası olan, yani dağılmış 
yurttaşları bulunan ülkelerden btiri haline gelmiştir ve 
2 milyona yakın yurttaşımız da Ülkemizin ısınırları 
dışmda yaşamaktadır. Bunlarla ilgili kararların, özel
likle bunlara değinen kararlarla pek tabiî olarak, ge
nellikle yargı kararlarının süratle çıkmasındaki men
faat burada da kendisidi hisseitftfirecek ve gösterecektir. 

Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının kodüfiye 
edildiği veya edileceği bir oturumun önünde doğrusu 
özel hukukun temelini teşkil eden Medenî Kanunu
muzun ki, bu Medenî Kanunun uygulanmasıyla Batı 
medenî kanunlarının uygulanması arasındaki ihtilaf, 
yani kanunlar ihtilafını şimdi kurallara bağlayacağız. 
Şu anda Medenî Kanunumuzun bir değ'işltirme komis
yonunda bulunduğunu biliyoruz ve ümit ediyorum kî, 
bu komisyon, Medenî Kanunumun tüimü hakkındaki 
tadil tekliflerini hazıriiayıncaya kadar, Medenî Kanun
da bölünmesi mümkün olan bazı münferit ve başka 
alanlara ©tkilsü olmayan ıbölümlerinlin peyderpey parla-
memtöya sevk edilmesi ve kanunlaşmasında yarar gö
rüyorum Ve bu Tasarı bakımından da bunun ilgisi var
dır. Biraz Sonra maddelerine, detayına indiğimiz za
man göreceğiz; evlatlık hakkında hükümler sevk ede
ceğiz. Evlatlıkla ilgili hangi kanun uygulanacaktır?. 
Bfeto Kanunumuz, Bati AvruipaMaki ve bize kaynak 
olan 'îsVîçre Medenî Kanunundaki değfişıikİkleri takip 
etmemiştir. Bu, bir ihtiyaçtır. Yurttaşlarımız bakımın
dan önem arz eden bazı konularda, özellikle evliliğin 

1 genel hükümleri, boşanma, evlat edinme ve mezhep 
bakımından gerekli değişiklikler bir an önce Medenî 
Kanunun değişikliğini hazıriamakla görevli komisyon 
tarafından çıkarılarak Parlamentoya gelmesini ve bu
rada kanunlaşmasını temenni ediyorum. Böylece dev
letler hususî hukuku bakımından, yani uygulanacak 
iki ayrı kanun bakımından meydanla gelecek ifark da 
böylece bir ölçüde azalmış olacaktır. 

Ben, bu Tasarının iyi hazırlanmış ve gerçekten 
bugüne kadar Hükümet '(tarafından sevk edilimîiş ta
sarılar içinde müstesna (bir yer aldığına inanıyorum. 
Şu halde, iyi hazırlanılır, bilim çevreleri çahşmiaya 
Zorlanır ve onlarla işbirliği yapılırsa, hep beraber da
ha az tenkidi mucip tasarılar hazırlama olanağımız 
vardır. Bunun altımı çizerek Sayın Bakana, Sayın Ko
misyon 'Başlkanıımıza ve üyelerine teşekkürler ve şük-

I ranlar sunuyorum. 
Teşekkür ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 

ÖZER GÜR/BÜZ — Sayın Başkan, .Danışma 
I Meclisinim sayın üyeleri;! 

I Beriden önce konuşan Sayın Bilge ve ıSayın Ak-
yol'un açıklıkla ve veciz bir biçimde (belirttikleri gi
bi, görüşmekte olduğumuz (M'illetüerarası Özel Hukuk 
ve Usul (Hukuku Hakkındaki Kanun Ta şansı, yıllar-

I dır ihtiyacı duyulan lönemili 'bir yasa boşluğunu dol
durmaktadır. .Belirtildiği gibi, ekteki tek Yasa, 119)14 

I yılında yürürlüğe giren ya .da ıSayın Hocamızın de
diği gibi, 191'5'de olabilir, iMemialiiki Osmaniyede 
bulunan ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında IKa-
nunu IMuıvakkat idi. ıBunun dışında, .tek başına konu-

I ya lyanut verecek bir yasa yoktu. Hükümetimıiz ve 
A'dalet Bakanlığı titiz bir çalışma ile uygulanmakta 

I olan dış kurallardan ve sözleşmelerden yararlanarak, 
iç 'ihtiyaçları da nazara alarak duş ve iç mevzuatı bir
leştirip, bu kbnunun uzmanı sayın profesörlerimizin 

I 'de görüşlerini alarak, güzel bir Tasan ile Mecfisimü-
I ze gelmiştir.. 

I Yine, Adalet Komisybnuımuz, konunun önemini 
I vurgulayan titiz çalışmalarıyla yine Ankara ve îstan-
I bul Üniversitelerinin konunun uzmanı sayın prolfesör-
I (ferimiz de davet edilerek görüşleri alınıp, yasayı in

celemişler ve daha .da işledik kazandırılarak Mecli-
I simize sunmluşlarldır, 
I Yasada ayrıntılı olarak bahsedildi, ben ihtiyaçları 

konusunda daha ayrıntıya girmek işitemiyorum. An-
j cak, kısaca uygulamada (büyük boşluklar olan kbnula-
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na yenlikler getirmıişjtir Yasamız, bunlardan bahset-
met istiyorum-

Yabancı hukukun uygulamasında Türk hâkimine, 
yetkili yabancı hukuku »resen araştırıp, uygulaması 
esası getirilmiştir. ıDaha 'önce, taraflara yabancı ka
nunu İspat külfeti ivazdı uygulamamızda. 

Vatandaşlık esasına 'göre, yetkili hukuk düzen
lenmiş, vatansızların Ve birden fazla vatandaşlığa sa
hip olanların hukuki ilişkilerine açıiklıik 'getirilmiştir 
Ve yine Sayın IBilige Hocamızın da 'belirttiği gibi, ya
bancı unsur «sası olan 'ihtilaflardan vesayet, hacir, 
•ehliyet, gaiplik,, nişanlanma, boşanma, kayyımlık,. 
nafaka, miras, ayni haklar, haksız iktisap, sebepsiz 
Kazanma gibi konulara, ayrı ayrı açıklık getirilerek 
yasal düzenlenme (Sağlanmıştır, 

'Yasanın ikinci bölümünde, Usul Hukuku bölü
münde Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi 
Ibelirlenımıiş, yabancı mahkeme ilamlarının ve hakem 
kararlarının Türkiye'de yerine .getirilmesi, hükümleri
nin Türkiye'de uygulanabiiimesi, yani tenfizi, tanın
ması ive 'temyiz haklarına açıklık getirilmiştir ve yine 
çok önemli gördüğübı, yabancı ülkelerdeki birçok 
Türlk vatanldaşlarımızın her zaman karşılaşabildikleri, 
kişi hallerine ilişkin konularda kendilerine masraf ve 
külfet yükleyen Türkiye'de dava açma zorunluluğu 
kaldırılarak, 'dışarıda da 'dava açabilme olanağı ta-
nınımıiş ve konuya işlerdik getirilmiştir,. 

Gerçekten ^üizel 'bir hazırlama, tümüyle bir eser 
biçiminde Yüce Meclise sunulan bu Tasarının Yüce 
Meclisimizin değerli katkılarıyla daha güzele ulaşa
cağına inanıyorum. Hükümete, Adalet »Bakanlığına, 
Adalet Komisyonuna bu ıtitiz çalışmalarından) ötürü 
ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tüm (Ku
rulla saygılar sunuyorum. ı(Al'kıışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz-
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 

üyemiz?.-
İBuyurun Sayın IDal. 

(KEMAL »DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Türk Hukukunda büyük bir boşluğun doldurul-
ma'sıyla ilgili yapılan bir çalışmayla karşı karşıyayız. 
Gerçi, Sayın Hocamız Bilige'nin belirttiği gibi, daha 
önce mevcut, Osmanlı İmparatorluğu zamanında çı
karılmış bir geçici Kanun vardı. Bu Kanun, kendi 
çıktığı zaımana göre çok yeterli bir kanundu. Kendi 
çıktığı zamana göre, büyük bir reform sayılacak nite
likte bir kanundu; bu Yabancıların Hukuk ve Vazi
fesi Hakkında Muvakkat Kanun. Çünkü o zamana 

kadar Devletler Hususi Hukuku alanında kanunlar 
ihtilafını düzenleyen derli toplu bir kanun mevcut 
değildi. Hâlâ da mevcut değildir. Hiçbir millet böy
le bir düzenlemeye kolay kolay girememiştir. Çünkü 
ihtiva ettiği konular itibariyle bir ülkenin tüm ka
nunlarında, iç hukukunda mevcut çikaırıılmış bütün 
kanunlarındaki kuralları, ayrı ayrı derleyip toplayıp 
bir koditfikasyon altında birleştirmek gerekecektir. 
ıBu, zor bir işlti gayet tabiî. 

Bunu ilk defa Osmanlı İmparatorluğu denemiş
tir ve bu muvakkat kanunıu çıkarmıştır. 

Bundan sonra Havana IKodilfikasıyönu, yahut da 
Düsteman Kanunu ismiyle Güney Amerikalılar tara
fımdan çıkarılmış bir aridlaşmaya göre yapılmış bir 
kanun vardır. IBu, hemen hemen ikincisidir. Diğer 
'Devletler Hususi Hukuku alanında yapılan çalışjma-
lar milefclerara&L andlaşmalaır niteliğindedir. 

'Fransızların bir projesi Vardır, Devletler Hususi 
Hukuku ile ilgili bir projesi vardır; maalesef kanun-
laşmamıştır., 

Şimdi- görüyoruz ki, güzel bir çalışmayla zamanına 
göre iyi bir düzenleme olan; fakat bugün için yeter
siz hale gelen bu ecnebilerin, Türkiye'deki ecnebile
rin Hukuk ve Vazifesi Hakkındaki Kanunun yerlini ala
bilecek ve daha muhtevalı bir .tasarı ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Ödden bu güzel çalışma için Adalet 
Bakanlığına ve Komisyona teşekkür ederim. 

(Ben burada şu hususları belirteceğim. Kanunun 
evvela ismi üzerinde duracağım. Bu isimde kulağa 
pek hoş gelmeyen bir akıcılık yahut da durgunluk 
mevcut. Usul Hukuku IKanunu, yani hukukun ka
nunu olur mu diye herkes haklı olarak sormaktadır. 
Usul Hukuku Kanunu; bunu belki değiştirebiliriz., 

Ayrıca, Milletlerarası Usul Hukukunu Milletler
arası Özel İlişkiler Hakkında Türk Usul Hukuku şek
linde ifade etmenin daha doğru olacağı kanısındayım. 

Getirilen hülk'ülmller İtibariyle bazı yeniliklere rast
lıyoruz. Yetkili kanunların tespiti bakımından, eVvela 
şekil yönünden, şimdiye kadar Türk Hukukunda bir 
boşluk vardı. Yapılan hukuki işlemlerin şekil yönün
den tabi olacağı kanun hangi kanundur; bu hususta 
sadece Ticaret Kanununda 'bir hüküm mevcuttu. 'Bu
rada bir açıklık getirilmiştir & nci madde ile ve ya
pılan hukukî muamelelerin şekil bakımımdan yer ka
nununa tabi olduğu beliritilimiştir. (Bir ilerlemedir. 
Ancak istisnalar hakkında herhangi bir hüküm sevk-
edilmemiştir., 

Yabancılar Hukuku bakımdan muğlak kalan bir 
nokta, yabancı hukukun uygulanması, tatbiki ile il
gili bir nokta; zaman zaman ^muhtemelen ortaya çı-
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kabilir, tanınmayan 'devletlerin 'kanununa, yahut da 
hukukuna; tanınmayan devletlerin hukuku neye bağ
lı olacaktır? ©ununla bir açıklık getirilmemiştir. Tü
zelkişilerle ilgili meselelerde uygulanacak kanunu 
«ayinde açıklık getirilmiştir. Şimdiye kadar tereddüt
ler Van'dı, bu tereddütler, kuruluş yeri ile ilgili kanun 
olarak genellikle benimsenmekteydi teoride; simidi 
kanun, idare merkezi yerini esas olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır, bir aşamadır. IRu yönleri ile çok olum
lu bir aşama getirmektedir., 

(Ayrıca, d'iğer arkadaşlarımı da belirttiler özellik
le yabancı ülkelerde bulunan Türk uyruklu vataridaş-
îarımız için kişisel haklar bakımından kolaylık ge
tiren hükümlere .rastlamaktayız. Bu yönleri ile ben, 
(getirilen Tasarıyı olumlu buluyorum ve katkısı bu
lunanların hepsine teşekkür edenim. (Alkışlar), 

•BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Dal.. 
Tasarının .tiümü üzerinde söz almak isteyen üye

miz var mı?.-

»Buyurun efendim, buyurun Sayın Erginay. 
vAlKiîtF EiRlGitNlAlY — Sayın Başkan, değerli üye

ler;! 
İBenlden önce konuşan muhterem arkadaşlarımın 

belirttikleri hususlara .tamamen iştirak ediyorum, 
Hakikaten Osmanlı devrinden kalma eski bir Kanu
nun kelimeleri itlilbaıriiyiie de anlıaşılmayaın bir kanu
nun yeniden düzenlenmesi 'büyük bir ihtiyaçtı ve bu 
Tajsarı bu ihtiyacı karşılıyor. (Kendileri bakımından 
tebrike! şayan bir ısonuç var. İFilhakika, metin itiba
riyle milletlerarası konularda, hususî hükümller, özel 
hükümlerin uygulanması bakımından gerek Vatandaş
larımız, gerekse bizimle ilgili 'yabancılar bakımımdan 
da fayda var. 

ıBen, lyalinız kanunun' içeriğine değil, biraz şek
line, daha doğrusu kelimelerine dokunacağıim. 

Dikkat buyurultursa, bir defa 1 inci maddede «Ten1-
ifiz» kelimesi var. Diyeceksiniz ki bir hukukî deyim
dir. Evet; ama hukukî deyim halinde olup .da bu me
tinde başka Türkçe kelimeler haline gelmiiş olanlar 
da Çok var.. 

İkinci bir husus; «Yetkili hukuk» deyimi var. Hu
kuk yetkili! Hukuk alanında yetki olur; ama huku
kun yetkili olduğu manasına bir kelimeye ben Türk-
çemizde rastlamadım, [«Yetkili yabancı hukukun...» 
Övdü, mansı anlaşılıyor, yani bu sahada yürürlükte 
bulunan ve ilgiliye taalluk eden kanun metni yahut 
mevzuat ifade ediliyor;' [fakat ı«Yetkili yabancı hu
kuk» deyimi herhalde düzel'tilmes'i gereken bir hal

dir ve Kanun tmetairiin birçok yerlerinde aynı deyim 
tekerrür etmektedir. 

Bunun gibi, bir yerde, ki başlarda çok var; «İhti
laf» kelimesi var. Buna mukabil 45'nci maddenin bir 
bendinde (c) 'fıkrasında «İhtilaf» yerine «Uyuşmaz
lık» kelimesi Vaır., 

Ayrıca 4 ncü maddenin ı(a) (fıkrasında «Vatansız
lar kelimesi var, Almanca zannediyorum «Haymat-
lös» derler; fakat, bizde '«Vatansızlar, «Haini vatan» 
manasına da gelir. Bu itibarla bunun «Uyruksuzlar» 
şeklinde 'düzeltilmesi de baha daha mülayim geldi. 
«Uyruksuz» dediğinııiz (takdirde, uyruğu hiç bir dev
let bakımından mevcut olmayan kimse demektir. 

Buna benzeyen daha bir kısım .noktalar var. 
(Mesela 18 ne i maddede; «Halk ve fiil ehliyeti ilgilinin 
milî hukukuna tabidir.» diyor. iBuyurun, 4 ncü mad
dede, «Vatandaşlık (Esasına Göre Yetkili Hukuk» 
yerinde. Böyle millî hukuku olmayan kimseler de 
vardır. Nitekim!, burada 'vatansızlardan bahsediliyor, 
biriden fazla devlet vatanıdaşllığına tabi olanlardan 
bahsediliyor. (Dolayısıyla o millî hukukun 'ifadesi, 
berikiler için bir anlam taşımasa gerek. Milliyeti yok-
ki adamın, millî değil ki; kendisine mjillî hukuk diye 
bir vasDf, bir nitelik verelim,. 

iBu itibarla benim kanaatime göre böyle bazı te
zatlar, bazı çelişkiler lorltaya çıkmış bulunuyor. Sayın 
Komisyonun bu hususlarda Türkçemize daha da 
uygun ibarelerle (Gayet tabiî biz bu ibareleri yavaş 
yavaş yerleştirdikçe diğer kanunlarımıza da emsal 
olacaklardır.) bu şekilde, kelimeler bakımından daha 
iyi bir düzenleme yapmasını ben temenni ediyorum. 
Çünkü, Kanun malûm yalnız muhtevası, içeriği de
ğil, şekli bakımından da bir hürmet taşıyabilecek du
rumda olması gerekir, 

(Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar).. 
'BAŞKAN — ^Teşekkür ederim Sayın (Erginay. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen baş

ka üyemiz?,.. Yok., 
.Maddelere geçilimesini... 
ADALET (BAKANI CEVDET MENTES — 

Maddelere geçmeden evvel müsaade eder miisinıiz 
efendim?.-

IBAlŞKİAN — IBuyurun Sayın (Bakan. 
- ADALET (BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Milletlerarası Özel Hukuk alanında Türk Devlet
ler Hususî Hukukunun başlıca kaynağını, çeşitli 
kanunlarda yer alan belli hükümler dışında, hâlâ 23 

I Şubat 1330 (1914) tarihli «Memaİiik-i Osmaniye'de 
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Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 
Kanuni-u Muvakkat» teşkil, etmektedir Söz Konu
su Kamun, uygulamada zorlama sayılabilecek yorum
larla gümümülze kadar varlığını sürdürebilmiştir., 

Ekonomik ve sosyal hayattaki değişiklikler, iş 
iliştoüerimizin gelişmesi Ve özellikle som yıllarda yurt 
dışında 'büyük bir yekûna ulaşan vatandaşlarımızın 
ortaya çıkan sorunları, Türk Hukuk Mevzuatında 
mevcut olan bu boşluğu daha da fazla hissettirmiş 
ve bu nedenle Ankara Ve İstanbul Hukuk Fakülte
leri özel Hulkuk Kürsüsü öğretim üyelerimin de 'de
ğerli katkılarıyla Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kamum Tasarısı (hazırlanarak Yü
ce Meclisinize sunulmuş 'bulunmaktadır. 

.Tasarının Adalet Komisyonunda görüşülmesi sı
rasında, kanununun teknik bakımından özeliği ve 
önemi dikkate alınarak, ilgili bilim adamlarının gö
rüşlerine tekrar 'başvurulmuş ve bazı maddelerde ya
pılan yerinde düzeltmelerle Tasarı ilaha da iyileşt'iril-
mek suretiyle huzurlarınıza «getirilmiş bulunmaktadır. 

Yasa çalışmaları sırasında büyük katkı ve yar
dımlarını gördüğümüz Adalet Komisyonunun Sayın 
fBaşkan ve üyelerine bu vesileyle huzurlarınızda te
şekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kanun Tasarısı üç kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci 'kısmın ilk bölümünde «Genel Hükümler.» 

İkinci bölümünde, yabancı unsur taşıyan uyuşmaz
lıklara uygulanacak «Kanunlar İhtilafı Kuralları» yer 
almaktadır, |Bu bölümde, hüküm altına alınan kanun
lar ihtilafı kurallarının tespitimde hak ve 'fiil ehliyetin
den, haksız fiiller Ve sebepsiz zenginleşmeye kadar 
her hukukî ilişki ıçeşMl yönleriyle ayrı ayrı değerlen
dirilerek bu ilişkilerden doğacak ihtilaflara en yakın 
ve sıkı irtibat halinde bulunduğu devlet hukukunun 
uygulanmasına öncelik verilmiştir, 

Tasarının, ^Milletlerarası /Usul Hukuku» 'başlıklı 
ikinci kısmınım birinci bölümlünde, «Türk Mahkeme
lerinin Milletlerarası Yetkisi» düzenlenmiştir. Bu 
bölümde Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan Türk 
vatandaşlarının kişi hallerine ilişkini davaları ikamet 
ettikleri ülke mahkemesinde açabilecekleri hususu 
yeni 'bir hüküm olarak Tasarıya getirilmiş ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun yürürlükteki 
1'8'nci maddesinde yer alan hükmümden farklı ola
rak, ikamet etltiği yabanla ülke mahkemesinde de 
dava açma imkânı sağlanmıştır. 

iîkinci kısmım ikinci bölümünde «Yabancı Mah
keme ve Hakem Kararlarının Temfizi ve Tanınması» 
na ilişkin hükümlere yer verilmiş olduğundan, Tasa

rımın 'üçüncü kısmını teşkil edem «Som Hükümler» 
de, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 9' 
mcu babının birinci faslında düzenlenmiş, olan tenıfize 
ilişkin hükümlerle, Usul Kanunumuzun Türkiye'de 
ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşlarımuı kişi 
hallerime ilişkim davalarımda yetki kuralımı tespit eden 
118 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörül
müştür., 

Kanun Tasarısının, değerli katkılarınızla daha 
mükemmel bir hale getirilerek yasal bir boşluğu dol
duracağı inancındayım-

lEfendim, Sayın Şener lAkyol arkadaşımızın Me
denî Kanunla ilgili düşüncelerine ve önerilerine katı
lıyorum. Bu düşünce Ve önerilerimi, Medenî Kanun 
(inceleme Komisyonu Başkanına ileteceğimi; haklıdır
lar. 

Sayın Kemal Dal arkadaşımızın, görüşlerine kısa
ca temas edeyim. Bu Kanun devletlerin değil, kişimin 
!tâbi olduğu hukuku esas almıştır., Bu nedenle 'devle
tin tamınımış olup, olmadığınım bu 'Kanun önlünde 
önemi yoktur, önemli değildir, düşüncesindeyim. 
Arz ederim. 

Saygılar sunarım. ı(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Kamun Tasarısının (maddelerine 'geçilmesini oyla

rımıza sunıuyorum. Kabul" edenler... Kabul etmeyem-
lar... Kabul edilmiştir., 

Madde l'i 'okutuyorum. 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkın
da Kanun Tasarısı 

I. (KISIM 

Milletlerarası Özel Hukuk 

I - BÖUÜİM 

Genel Hükümler 
(Konu ve (Kapsam : 
MADDE il. — Yabancılık unsuru taşıyan öizel 

hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hu
kuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetikisi, ya
bancı kararlarım tanınması ve temfizi bu Kamumla dü
zenlenmiştir., 

Türkiye Cumhuriyetimim taraf olduğu milletler
arası sözleşme hükümleri saklıdır. 

(BAŞKAN — l'nci madde üzerinde söz isteyen 
sayım üyemiz?.. Buyurum Sayın Gökçe. 

AIBBAS GÖKÇE — Bir harif hatası varıdır Sayım 
Başkanım. 2ymci satırdaki «Türk mahkemelerinin» de
ki )(m) harfi büyük Ihaıtöle yazılmalıdır. 
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(BAŞKAN — «mı» harfinin büyük (harfle 'yazıl
masını 'öneriyorsunuz, 

Sayın (Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ıBAŞKANVBKİLÎ M. 

FBVZlt UYGUNER — Katılmıyoruz, çoğuldur. 
Çünkü, «Türk mahkemelerinin...» diyor. 

•BAŞKAN — «Mahkemderinin» çoğul olması iti
bariyle Komiisyoın katılmıyor. 

Israr ediyor musunuz efendim?.. 
AEfBAS GÖKÇE — Hayır. 
BAŞKAN •— IBuyurun ISayın Erginay, 
AKİF ER'GİNAY — Maddenin ikinci satırında, 

<<Bu (Kanunla» yazılan kelimede de «k» büyük harf
le yazılmış herhalde k'üç'ük harfle olması gerekir 
efenfdim., 

IBAŞKAN — ISayın Komisyon?., 
ADALET KOMftSYONU İBAŞKıANVÎEKİLt 'M. 

FEVZİ (UYGUNER — «!Bu Kanunla» .ibaresi özel 
bir (kanunu 'gjö'sterldiği için büyük harfle yazılması 
doğrudur 'kanaatindeyiz.! 

BAŞKAN — Özel isim olarak, nitetendiriyorsu-
sunuz?., 

ADALET KOMİSYONU I B A Ş K A N V E K İ L İ M. 
FIEVZ'Î 'UYGUNER — Evet., 

iÖAŞKAN —Madde iüzeriride sayın üyelerin baş
ka mlüitalaası var mı <efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MİURATOĞLU — Sayın Başkanım., 

/BAŞKAN — (Buyurun Sayın Muratoğlu; 
(BAHTİYAR -UZUNİOĞLU — Sayın İBaşkanım.. 
(BAŞKAN — (Sayın Muratoğlu, Sayın Uzunoğlü* 

nun bir görüşü ıvar; belki Komisyon olarak ona da 
cevap vermek durumunda olacaksınız. 

•Soru mu efendim?.. 
(BAHTİYAR lUZUNİOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 
'BAHTİYAR UZöNOĞLU — Sayın Başkanım, 

1 nci maddenin birinci paragrafının ikinci satırında, 
«Bu »Kanunla 'düzenlenmiştir.» ibaresin'de, «Kanunla» 
nıın (büyük harfle yazılmasıina gerek bülunmamakta-
dur. Çünkü «Bu Kanun» (özel! isimi değil'dir; ama 
«Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kındaki Kanun» ıde'diğimiz zaman bu bir özel isim 
olabilir, ama buradaki kanunun küçük (haırfle yazıl
ması gerekir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Muratoğlu, 
ISayın Muratioğlu bu kanunda sözcülüğü «iz mi 

yapıyorsunuz? 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MİURATOĞLU — EVet efendim, 

IBAŞKAN — Gördüğüm kadarıyla söz hakkinizin 
mat'huz olması kaydıyla irnızalamışsınız. O zaman, o 
maddelerde bize işaret 'buyurun, diğer bir arkadaşı
mızın görüşmesi iktiza edecek. 

(Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZOÜISÜ ENİS 

MİURATOĞLU — Sayın ,Başkan, d'iğerli arkadaşla
rım; 

'Bfen'dim 1 nci maddede Sayın Erginay, «Ten'fiz» 
kelimesinden bahsettiler ve %unun yerine başka bir 
'deyiminin ulınmasının mümkün olup olmayacağını 
sordular ve istediler. Biz bunu Komisyonda da gö
müştük; ıfakat lenifiz kelimesinin yerine bu kapsamida 
bir kelime bulamadık; çünkü bu kelime geniş şumu-
imullü manayı ih'tıVa ediyor. iŞöyle ki, hukuklta tenıfiz, 
bir manada inffazı tazammum eden bir hükmün ye
rine getirilmesi manasına geldiği gibi, yine bir yaban
cı ilamın Türkiye'de yerine getirilmesi manasını (taşı
yor. Tamamen teknik ve geniş kapsamlı bir deyim
dir. Bu sebeple değiştiremedik, tenfizi aldık ive yine 
de kalması fikrinde'yiz Komisyon olarak, 

Arz ederimi. 
IBAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nuu görüşü hak

kında bir mütalaanız Varsa rica edeyim efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — efendim, burada da «bu kanun
la» demekle, Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hu
kuku Hakkındaki Kanunu kastediyoruz. O bakımdan 
büyük harf olması fikrindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler;ı 
Sayın Erginay'ın ve Sayın Uzunoğlu'nunı «bu 

Kanunla» deyimıinideki «k» harfinin küçük olması 
hususuna Komisyon katılmamaktadır., 

(Bu itibarla Komisyonun teklif ettiği istikamette 
birinci maddeyi oylarınıza .sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul eetmıeyenler... Bir 'daha oylarınızı kuşan
manızı ırica ediyorum. 

(Birinci maddeyi.. 
AKİF ERGİNAY — Komisyon ısrar etmesin, 

efendim... 
FİKRİ ÜEVİRİMİSEL — Sayın Başkanım, bir 

önerge hazırladık, gönderiyoruz. 
(BAŞKAN — Lütifen efendimi, önergeleri zama

nımda hazırlamak usul gereği. (Bu itibarla, .teklifi ya
pan arkadaşlarımızın /önergeyi de beraberinde hazır
lamasında zaruret olduğunu bu vesileyle hatırlatmak 
isterim, 
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iSayın Komisyon, esas itibariyle 4 ncü maddede 
de, dikkat edilirse, ı«Bu kanun» derken, gene o ka
nuna atıf yapılmaktadır've orda küçüktür. 

ADALET (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EJNİS 
iMORlAıTOĞLU — Sayın Başkan, olabilir efendim 
küçük Ihatff olsun. l(Alkışlar), 

BAŞKAN ;— Küçük harfe iştirak ediyorsunuz. 
jŞu hailde, binindi maddede bahis konusu değişiklik 

yapılmak kaydıyla maddeyi oyunuza sunuyorum... 
SELÇUK KANTARCİOGLU — Saym Başka

nım, müsaade eder misiniz?. (Şimdiye kadar çıkan 
kanunlar 'da böyle çıktığına göre, şimdi Komisyon 
bunu tekrar ıgeri aldı, 'değiştirdi diye bizim de yanlışı 
yapmamıza (gerek yok. 

Elimde bulunan Meclisten çıkan, Konseydenv çı
kan birtakım kanunlarımız var. Bir tanesini zatıâliıni-
ze okuyayım burada. (Şöyle: 

(«Genel (ve katma bütçeli kurumlar...» ibaresinde 
«Genel» kelimesi küçük, katma» kelimesi küçük, 
«Büıtiçe» kelimesi küçük. 

Aşağıda, geçici maddede «...bu Kanun» İbaresi 
var. «bu» kelimesi küçük, kanun olduğuna göre, ka
nunun adı ve numarası yazılmadığına göre, kanun ke
limesinin büyük yazılması gerekir. Çünkü özel bir 
isme atıf yapıyor. 

(Başka bir sayfada; «... bu iKanun» Gene burada 
«Kanun» kelimesindeki «IK» büyük harftir. Resmî 
Gazetede de böyle yazılmıştır..., 

BAŞKAN — Sayın Kantaırcı'oğlu, lütfen aramız
da konuşmayalım. Vaki teklife anladığım1 kadarıyla 
Komisyon katılmaktadır. 

Yalnız gene aynı madde İle alakalı yeni bir öner
ge geldi, 'onu okutuyorum1 efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddedeki «Tenfiz» kelimesinin «Yerine 

getirilmesi» şeklinde değiştirilmesini arz ederim,, 
Fikri DEVRİMİSEL 

İBAİŞKAN — «Tenfiz» kelimesinin, «Yerine ge
tirilmesi» olarak değiştirilmesini önermek 'İstiyorlar. 

Buyurunuz Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — İSayın Başkanım; 
<Buradaki «Yerine getirilme» teknik anlamda, da

ha ziyade Ceza Hukukunda uygulanmakta ive «İnfaz» 
anlamını taşımaktadır. Tenıfizin anlamı biraz daha 
değişikitir özel hukukta. Burada tenfiz yerine getiril
mesi gereken hüküm »veya ilam anlamına 'gelir. Bu
rada teknik bir anlam taşımaktadır; o halde aynen 
muhafazasında ısrar ediyoruz. 

İBAİŞKAN — iKomiisfyon bu önergeye katılmadı
ğını ifade ediyor... 

Buyurunuz efendim, 
A. ASIM JĞNEdllUBR — Efendim, tenlfiz Arap-

çada tef'il iba'bmdan gelir. (Komisyonun görüşüne 
katılmıyoruz; yerine getirme manasınadır. İnfaz et
mek manasınadır. Başka baplarla «ilgisi yoktur. Aynı 
köktenidir., 

Arz öderim. 
«'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNİOĞLU — Sayın Başkanım, 

IK'omisyon 'Sözcüsünün ifade ettiği şekilde tenfiz, 
yerine getirilecek ilamı değil; burada tenfiz, bir şe
yin yerine getirilmesi, isim olarak söz konusudur. Ya
ni yabancı kararların tanınması ve tercfizi. Yani ye
rine getirilmesi (fiil olarak kullanılmıştır. 

• Arz ederim., 
!BA$KA!N — Teşekkür ederim, 
FİKRİ DEVRItMlSEL — Sayın Başkanım izin ve

rir misiniz?.. 
BAŞKAİN — Önergeniz üzerinde konuşmak üze

re buyurunuz efendim., 
FİKRİ D!EVRtöM!SEL — Yerimden arz edeyim 

efendim. 
|BA)ŞK AN — (Kısa ise lütfen., 
jFİJKRl (DBMRİİMNEL — .Efendim, ceza davaları 

•sonucu Verilen kararlarda inlfaız mercii Cumhuriyet 
Savcılığıdır. Hulkuk mahkemelerince verilen kararlar-' 
da infaz icra memurluğu marifetiyle yapılır. Bu ba
kımdan, ,«tnıfaz» kelimesi her ikisi için de 'geçerlidir. 
Tenlfiz dle infaz aynı anlama gelmektedir. Burada 
«Yerine getirilmesi» deyiminin kullanılmasıyla yaşa
yan Türkçemiz yasada kullanılmış olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(K'omisyon adına Sayını Uyguner, buyurunuz 

efendim. 
ADALET KOMİSYONU ©ASJKANVÎBKItlJÎ M. 

FEVZİt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler,' 

IBu hukukî kelimeler üzerinde fazla oynanmaya 
gelmez; çünkü her kelime ayrı bir mefhum taşır. Ya
ni biz bugün için hukuk dilini anlaşılır Türkçeye çe
virme' gayretine kapılırsak, hukuk dilini tamamen 
bozarız. Çünkü ne kadar kimse hukuk dilini kullanır
sa o kadar değişik kelime ortaya çıkar ve bu 'da bir 
kavram kargaşası, bir terim kargaşası doğurur; do-
layisıyla biz hukuk dilini bozmuş' oluruz; mefhum 
'birliğini, tabir birliğini bozmuş oluruz. Bu .bakım
dan 'bu konuya son derdce önem vermemiz lazım. 
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(Nitekim 'başka bir misal arz edeceğimi: Faraza 
Almanca, İngilizce büyük dillerdir. Çok ızengin kelli
me hazineleri vardır; fakat şunu kabul etmeliyiz ki, 
'bir İngiliz (hukuk dili vardur, bir Alman hukuk İdili 
varldır; ama yine şunu da ifade etmemiz (gerekir, sa
de bir Alman vatandaşı Alman hukuk dillini bilmez.. 
Bir teknik eleman, mesela 'bir mühendis, bir makine 
mühendisi Alman Ihükuk dilini bilmez. Yine sade 'bir 
ingiliz vatandaş, İngiliz hukuk dilini bilmez; bilme
sine imkân yoktur; çünkü hukuk dili bir kavramlar 
manzumesidir. 

(Bu bakımdan, :bi'z hukuk dilini ele alırken, bura
da üzerinde hassasiyetle duracağımız mesele şu ol
malıdır: IŞayet zamanımızdaki, 'bilhassa Cumhuriyet 
devrindeki gelişmeler sonucunda bir terim oturmuş 
ise, herkes tarafından kullanılıyor ise o takdirde biz 
de burada kullanmalıyız; ama. biz burada hepimiz, 
160 kişi bir araya gelip de ıhukuk dili yapmaya tkal-
karsak, o zaman hukuk dilini bir kargaşanın içerisi
ne atarız., 

'Nitekim, konumuza 'dönelim: Konumuzda bir 
tenlfiz meselesi var, bir de inJfaz meselesi var. 

»Hulkuk dilim'izde ikisi ayrı mefhumlar 'halinde ge
lişmiştir, 'belirmiştir. İnfaz terimi daha ziyade Ceza 
(Hukukunda yerleşmiştir, orada oturmuştur ve yeri
ne getirme anlamını taşır. 

Tenlfiz kelimesi, IHukuk Usûlü Muhakemeleri Ka
nununda böyle kabul edilmiştir ve tenıfiiz olarak ge
çer. Tenifizin anlamı, yerine getirilmesi gereken hü
küm Veya ilam anlamını itaşır. 

Yine 'bizim lözel hükük sahasına intikal jetbirece-
ğim, şimdi konuştuğumuz konuya; milletlerarası 
•özel hukukta tenfiz kavramı, yabancı mahkeme 'ila
mının yerine getirilmesine mahkemece izin verilmesi 
anlamını taşır. Biz bunu «Yerine getirme» diye Türk-
çeleştiraneye kalkarsak, cezadaki yerine gelinme kav
ramı 'ile hukuktaki ve özel hukuktaki ayrı anlamlara 
gelen şeyi 'birbirine karıştırmış oluruz. 

Bu bakımdan, tenlfiz kelime'si çok özel Ve teknik 
'bir terimdir, 'bir kavramdır. (Bunun: aynen muhafa
zasını öneriyorum., 

Saygılar sunarım. ((Alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekküre ederim Sayın Uyguner. 
ISayın Uyguner, Sayın IBanaz'ın bir ısorusu var 

efendim. 
'RIBMıZt IBANAZ — IBfendim, şimdi «Tenlfiz» ke- ' 

İlmesinin değiştirile'mieyeceğini belirtiyorlar; fakat 4' 
ncü maddenin 1 nci paragrafında «Öngörülmedikçe» 
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kelimesi var. Bu ne zamandan beri hükük diline gir
miştir? fBunu soırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞjKAINıVHKltLÎ M. 

FEVZtf UYGUNER — Efendim, «Öngörmek» tabi
ri 'bir hukuk terimi değildir; yani bu eski anlamında 
«Derpiş etmek» yerine kullanılan bir terimdir; ama 
«Öngörmek» bir kavram değildir, o Türkçe 'konuşu
lan 'bir kelimedir. Yani, bugün hukuk dilinde kul
lanıldığı gibi, ıhalfc dilinde de kullanılan, teknik 'dil
de ide kullanılan, birçok yerlerde kullanılan bir Türk
çe kelimedir, kavram değildir. Bu bakımdan, 'bizim 
orada kullanılan Türkçe kelimeleri 'kavramlarla ka-
rışjtırmamıamız gerekir.ı 

Teşekkür ederim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Bir soru daha var ISayın Uyguner.. 
Sayın Feyzioğju, buyurun efendim, 

FEYZİ IFEYZİOĞLU — Sayın Uyguner'in gö
rüşlerine katılıyorum, «Tenfiz» kelimesinin burada 
muhafaza edilmesinin gereğine inanıyorum. Bunu te
yit bakımından ıson açiklamalarını ıtekrarlaır nitelikte 
dahi olsa 'bir maddeyi burada hatırlatmak isti'yoırum, 
Tasarının 41'nici maddesinde ıson fıkrada; «Tenlfiz ta
lebinin kabul 'veya reddi hususunda verilen kararla
rın ıtemyizi genel hükümlere tabidir. Temiyiz, yerine 
getirmeyi durdurur.» Buradaki «Yerine getirme» ic
rayı durdurur anlamıınadır. 

Bu itibarla, birtakım (iltibasa, karışıklığa yol aça
bilir. «Tenfiz» kelimesinin muhafazasında yarar var
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Akyol. Sayın Uyguner'in kalma

sında zaruret var mı, soru mu?. 
ŞJENFJR AKfYöL — Tavzih anlamında ktonuişmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ŞENER AKYOL — Efendim, bu mesele hassas 
bir meseledir. Öz dilimizin sanki kullanılmasına kar
şıymışız gibi bir izlenim yaratma tehlikesi vardır. Ne 
var ki, bilim kendi dilini yaratır ve zamanla da o dil 
gelişebilir. 

Eğer kavramları ifade edecek ayrı ayrı kelime
lerimiz varsa, onları muhafaza etmek zorundayız. 
Birden fazla kavram, birden fazla ilmi olgu, feno
men için aynı kelimeyi kullanmaya başlarsak, koru
mak istediğimiz dili fakirleştiririz ve ilme de hizmet 
etmiş olmayız. 
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İlamların icrası başka şeydir, tenfiz için verilen 
karar başka şeydir, infaz başka şeydir. Eğer yerine 
getirmeyi mutlaka kullanmak istiyorsanız, bu ülke
nin, bu dilin bir ferdi olarak ben de taraftarım, bu
nu seçelim; ama bunun seçim yeri her halde Parla
mento olmamalıdır. 

Yani, biz her kelimenin burada hangi manaya 
geldiğini tartışacak olursak, bu Meclis bir dil akade
misine dönüşebilir. Eğer komisyonlar dil konusun
da ihtilafları varsa, bunu detaylı olarak getirsinler, 
getirmelidirler, getirdikleri zaman konuşabiliriz. 

Başka deyişle herhangi bir kelimenin yerine, 
Türkçe görünüşündeki bir başka kelimeyi ikame et
mek her zaman mümkün değildir. Mesela; başka bir 
tartışmaya atfederek söylemek istiyorum; rücu ede
rek söylemek istiyorum : «Gayrı menkul» yerine 
«Taşınmaz» diyelim dediler. Gayrı menkul; Medeni 
Kanunda tarif edilen arazi, madenler, buna benze
yen şekilde petrolü katabiliriz, şimdi kat mülkiyeti 
hususunu katabiliriz ve müstakil ve daimi olarak ta
pu siciline kaydedilen hakları ifade eder. 

Şimdi, bunun yerine herhangi bir metinde geçen 
«Gayrı menkul» tabirine «Taşınmaz» derseniz, ol
maz... O tanımla bunun arasında farklılık doğabilir 
bazen. Bazen çevirmek istediğimiz gayrı menkul bu 
manada, bu geniş manada, bu tarifdeki, Medeni Ka
nunun 634 ncü maddesindeki tarifteki gayrı menkul I 
olmayabilir; sadece arsa olabilir. Yani, topraklar 
«Arazi» manasında kullanılmış olabilir. Onun için, 
bir defa kelimenin hangi anlama geldiğini iyi tespit 
etmekte yarar vardır. 

İkincisi; ayrı müesseseleri aynı kelimeyle ifade 
etmekten, o ifade edecek kelime çok öz Türkçe olsa 
bile, kaçınmanın yararına inanmak lazımdır. 

Üçüncü bir nokta da; bütün mevzuatta «Tenfiz 
kararı tenfiz kararı» diye geçerken, birden önümüze 
çıkan bir metinde, bir defaya mahsus olmak üzere 
bunu değiştirmenin, doğrusu hukuk öğretimi bakı
mından da sağlayacağı yarara inanamıyorum. 

Şimdi, somut olaya dönerek, ben 34 ncü madde
yi ifade etmek isteyeceğim. 34 ncü maddede, ... «ilam
ların Türkiyede icra olunabilmesi, yetkili Türk Mah
kemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.» 
denilmektedir. İcra olunabilmesini de kaldırmayı tek
lif etmek lazımdır, İlamların Türkiye'de yerine geti
rilebilmesi için, Türk mahkemesi tarafından yerine 
getirme kararı verilir... Ben, «Tenfiz» kelimesini kul
lanan önceki nesillerin de en az benim kadar Türk 
olduğuna inanıyorum ve şimdi şu arada; yani Türk-
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çeyi, 10 tane kavramı bir kelimeyle ifade etmenin 
yararına doğrusu inanamıyorum. Hocalarımdan biri 
de bunu söylemiş olmasına rağmen, doğrusu huzu
runuzu işgal etmek zorunda kaldım. Ayrı kelimeler
dir. İlamın fiilen icrası, icra memurunun yapacağı 
bir olgudur ve bütün mahkeme kararları kabili icra
dır. Bunun aksini söylemeye imkân yok, yani süs 
için mahkeme kararı verildiğine dair herhangi bir 
kayıt yok bir yerde. Ancak tespit kararlan olabilir. 
Ama bir karar, bir mahkeme kararı varsa, o zaten 
kabili icradır. İşte, o kabili icra olduğunu tespit eden 
yukarıdaki karar tenfiz kararıdır. 

Onun için bu noktayı dikkate alarak bu mesele
de metne sadık kalınmasını yüksek takdir ve tensip
lerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, müsade edermisiniz?... 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha söz istedi Sa
yın Bakan. Bunu takiben zatı âlinize söz vereyim. 

Sayın öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bir fırsat önüme çıktı da, o nedenle huzurunuzu 
işgal ettim. 

Danışma Meclisinin ilk teklifi, «Yasaların düzen
lenmesi» ne ilişkindi. Uzun uzun tartıştık. Her kanun 
geldikçe bir kelime üzerinde uzun uzun tartışıyoruz. 
Adalet Bakanımızın da Yüksek Kurulda bulunduğu 
bir sırada tekrar dile getirmeyi faydalı buldum. 

Kanunun bir maddesinde bir kelimeyi düzeltmek
le meselenin içinden çıkmak mümkün değildir, kav
ramlar üzerinde uzun uzun konuşmakla meseleyi 
halletmemiz mümkün değildir. 

Bir tarihi vakayı da size aktarmak istiyorum. Bü
yük Frederik ilk Almanca nutkunu verdiği zaman, 
Alman yaşlı kadınları kahkahayla gülmüşlerdir. 

Bir şeyi yapmaya mecburuz arkadaşlar; mevzua
tın düzenlenmesi kanununu getirelim ve çıkaralım. 
Yoksa her kanunda bir kelimeyi «Taşınmaz mal, 
gayrı menkul, tenfiz, yerine getirme» gibi kelimeler
le burada zaman kaybetmeyi, gelecekte esaslı bir 
karar alma niteliğinde görmüyorum. Esasında, bir 
kanunda bunu yaparız, diğer kanunda kalacaktır. 
Kökünden halledelim. 

Arzım budur; bunun için huzurunuzu işgal ettim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, pek muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği üzere, her ilmin ayrı dili vardır ve bü

tün dünyada, yüksek malumları olduğu üzere, bu 
bir gerçektir. 

Dil ilmi, ilimlerden biridir. Herhangi birimiz 
herhangi bir kavram için gelişigüzel (Özür dilerim, 
bu maruzatım şahsa muzaf değildir) kullanmaya kal
karsak, Türk Dili baştan başa bozulur. 

Bütün dünyada milletler, millî varlığın baş un
suru olan dil üzerinde gereği kadar titizlik göster
mektedir; fakat esefle ifade edeyim ki, bizde Frenk-
çe hayranlığı almış yürümüştür. Türkçe karşılığı ol
duğu halde, Frenkçe tabirlere itibar edilmesini anla
mak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Netice itibariyle, yüksek malumlarınız olduğu 

üzere; askerî, tıbbî, hukukî, fennî her sahanın, her 
ilmin kavramları vardır; kavramların karşılığı deyim
ler vardır. 

Bu itibarla, falan kavram için şu tabiri, filan kav
ram için bu tabiri kullanmamız mümkün değildir. 
Kullanırsak keyfi olur, gayri ilmi olur, gayri ciddi 
olur. Bu da dilimizi zedeler. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

Bu dil tartışmasına katılmayı katiyen düşünmü
yorum. Yalnız, maddedeki «Tenfiz» kelimesi yerin
dedir, doğrudur. Bana göre «Tenfiz», infaza imkân 
sağlama anlamını taşıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Devrimsel'in önergesi üzerinde görüşme

ler sona ermiştir. Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu itibarla, Tasarının 1 nci maddesini, ikinci sa
tırdaki (Büyük) (K) harfinin (Küçük) (k) olarak dü
zeltilmesi kaydıyla oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Hukukun Uygulanması : 
MADDE 2. — Hâkim, Türk Kanunlar ihtilafı 

kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı 
hukuku resen uygular. Hâkim, yetkili yabancı huku
kun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını is
teyebilir. 

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm 
araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde, 
Türk Hukuku uygulanır. 

Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilafı 
kurallarının bir başka hukuku yetkili kılması halin
de bu hukukun maddî hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — îkinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının ikinci 
maddesinin birinci fıkrası, birbirini tamamlayan iki 
kısa cümleden ibaret olup, aynı fıkra içinde iki kez 
«Hâkim» kelimesi geçtiğinden, fonetik ve gramer ku
ralları göz önünde bulundurulursa, daha uygun ola
cağı düşüncesiyle, bu fıkranın aşağıdaki şekilde dü
zeltilerek tek cümle haline getirilip oylanmasını say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

Madde 2. — Hâkim, Türk kanunlar ihtilafı ku
rallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hu
kuku resen uygular; ancak yetkili yabancı hukukun 
tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız Sayın Gökçe?.. 

ABBAS GÖKÇE — Önergem açıktır Sayın Baş-
kan^ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
Katılmıyor. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan; «muhteva» kelimesi de var. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge
ye katılmıyorlar. 

Sayın Gökçe'nin önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi Komisyonun teklifi veçhile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum : 
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Değişken İhtilaflar : 
MADDE 3. — Yetkili hukukun vatandaşlık, ika

metgâh veya mutad mesken esaslarına göre tayin 
edildiği hallerde, aksine hüküm olmadıkça, dava ta
rihindeki vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mes
ken esas alınır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk ': 
MADDE 4. — Bu kanun hükümleri uyarınca yet

kili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin 
edildiği hallerde, bu kanunda aksi öngörülmedikçe : 

a) Vatansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadı
ğı hallerde mutad mesken, o dahi yoksa dava tari
hinde bulunduğu Devlet hukuku; 

b) Birden fazla Devlet vatandaşlığına sahip olan
lar hakkında bunların, aynı zamanda Türk Vatan
daşı olmaları halinde Türk hukuku; 

c) Birden fazla Devlet vatandaşlığına sahip olup, 
aynı zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, 
daha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku, 

Uygulanır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZt FEYZİOĞLU — Bir ufak kelime ekle

nirse daha netleşir zannediyorum, (a) bendinde «Va
tansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadığı hallerde 
mutad mesken, o dahi yoksa dava tarihinde bulun
duğu yer Devlet hukuku» demek lazımdır. «Bulun
duğu Devlet hukuku» ibaresi yerine «Bulunduğu 
yer Devlet hukuku» denirse, daha açık olur zanne
diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konuda görü
şünüzü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — (a) fıkrası «Vatansızlar hakkında ika
metgâh, bulunmadığı hallerde mutad mesken, o da
hi yoksa dava tarihinde bulunduğu yer Devlet huku
ku.» şeklinde düzeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — (a) fıkrasının ikinci satırındaki iba
renin «Bulunduğu yer Devlet hukuku» olarak dü
zeltilmesini istiyorsunuz. 

ŞENER AKYOL — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, yerimden arz 

etmeye çalışacağım. 
BAŞKAN — Kısa olmasını rica ediyorum. 
ŞENER AKYOL — Gayet kısa arz edeceğim.. 
Malûmları olduğu üzere, yurt dışında bulunan 

Türklerle evlenen yabancıların, Türk vatandaşlığını 
kazanmaları imkanı da yasal olarak sağlanmıştır. Bu 
maddeye, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip 
olanlar bakımından biraz açıklama getirilmesinin, 
hem zabıtlar bakımından, hem ileride doktrin bakı
mından yararlı olacağını ümit ediyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yani, bir temenni olarak Komisyo

na arz ediyorsunuz. 
AKİF ERGİNAY — Söz istiyorum Sayın Baş

kan., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Ben, tek kelime için söz 

aldım. 

«Vatansızlar» kelimesinin «Uyruksuzlar» kelime
si ile değtiştirilmesini istiyorum. Gerçi bu bir hukuk 
deyimidir; ama «Uyruksuzlar» kelimesi daha yerin
de olur. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Ben de aynı 

notaya temas edeceğim. 
«Vatansızlar» kelimesi biraz da vatan hainleri gibi 

bir mana ifade eder. Bugün yine aynı kelimeyi mu
hafaza edelim, yalnız, «vatanı olmayanlar» tabirini 
kullanmak dalha saygılı olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, bu tökni'k bir tabir. YaJbancı 
hukukta haymatlos deniyor malümuâ'liniz. Biz de, 
«vatansız» olarak karşılığım doğru bulduk, o sebeple 
iştira'k etmiyoruz. Vatandaşlık Kanunundaki «vatansız
lar» doğrudur. 

BAŞKAN — Vatandaşlık Kanununda da böyle 
ifade edilmiş olduğu için diyorsunuz. 

Hükümetin bu noktada bir açıklaması olacak mı 
efendim? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «Va
tansızlar» kelimesi doğrudur efendim. 

(BAŞKAN — Esas itibariyle bir önertge bulunma
dığı için, 4 ncü maddede, (a) fıkrasının 2 nci satırm-
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daiki «Devlet hukuku» yerine «(bulunduğu yer Devlet 
hukuku» şeklinde değiştirilmek kaydıyla 4 neü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bu maddede 
bir önergem var. 

BAŞKAN — Evet; önergeyi okutayım, ondan son
ra size söz vereyim efendim. 

Önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Daha vazıh bir hale getirilmesi için görüşülmekte 
olan 4 noü maddenin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
«a) Vatansızlar- hakkında ikametgâhı, ikametgâhı 

bulunmadığı hallerde meskeni, o dahi yoksa dava ta
rihinde oturduğu devletin hukuku» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bir özeleştiri ile başlamak istiyorum. Nedense, 

hepimizde bir komisyon taassubu oluyor komisyon 
sıralarına geçince. Hangi komisyonda olursak olalım, 
hatayı pek benimsemek istemiyoruz, hatadan geçmek 
istemiyoruz her nedense. 'Bu, hepimize sâri, hepimize 
geçmiş; ister bir hastalık deyin, ister bir huy deyin; 
yani ben bunu bir türlü anlayamıyorum ve çok yadır
gıyorum. 

Daha evvel «Türk Mahkemeleri» ibaresi hakkında 
bir teklifte bulundum, dedim ki, «Türk Mahkemeleri» 
ndeki «Mahkemelerinin (M) harfi büyük olması lâ
zım.» Komisyon, Hayır, müfret olursa büyük olur, ce
mi olduğu için biz onu küçük yaptık.» dedi. 

Komisyona cevap veriyorum : 27 nci maddede 
«Türk •Mahkemeleri» demiş, büyük harflerle yazmış. 
Yine Komisyona cevap veriyorum : 31, 32, 38 nci 
maddelerde «Türk mahkemesi» demiş, küçük harfle 
yazmış. 

©unlar kaleme alınmadı, ihatadan dönülmedi ve ha
talı olarak geçti. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Komisyonda mı hata yapılmış? 

ABBAS GÖKÇE — Ben açıklamadım, eğer açık-
lasaydım söylerdim, «önergem açık.» dedim. 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Gökçe, devam ediniz; 
yalnız önergeniz üzerinde açıklama yapmanızı rica 
ediyorum. Buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Önergeme gelyorum. 
İkinci maddede şöyle... 
ADALET -KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Kabul edilmedi mi ikinci madde?.. 

I ABBAS GÖKÇE — 'Burada (a) bendi şöyle : «Hâ-
I kim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarım ve bu kural-
I lara göre yetkili olan yabancı hukuku resen uygular. 
I Hâkim yetkili hukukun muhtevasının tespitinde ta-
I rafların yardımım isteyebilir. «Hâkim, hâkim, hâkim.., 
I HaıDbuıki, biz dedik ki, «Hâkim, Türk Kanunlar ihti-
I lafı kuralliarını ve hu kuralılara göre yetkili olan ya-
I bancı hukuku resen uygular; ancak yetkili yabancı hu-
I kukun muhtevasının tespitlinde 'tarafların yardımım 
I isteyebilir.» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Oylandı o madde. 

IBAŞKAN — Sayın Gökçe, Sayın Gökçe... 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, ben, müdde-

I amı ispat için bu girizgâhı yapıyorum, sözüme ge-
I leceğim, lütfen sözümü kesmeyin. 
I 'BAŞKAN — Lütfen, Sayın Gökçe, müsaade eder 
I misiniz efendim? 
I Genel Kurulca oylanmış ve kabul edimiş bir hu-
I sus hakkında tekrar beyanda bulunmak, bir tekriri 
I müzakere mahiyeti arz eder; bir. 
I İkincisi; şüphesiz, Genel Kurulun tecelli eden oyla

rına zatıâfeizlin ve hepimiiz müştereken hürmet et
mek durumundayız. 'Bu itibarla, bu konu üzerinde de-

I ğil, münhasıran size söz verdiğim istikamette, yani 
I önergeniz istikametinde konuşmanızı rica ediyorum. 

<Bu itibarla, lütfen o tarafı bırakın, önergeniz üze-
I rinde konuşunuz. 

ABBAS GÖKÇE — (Başkanlık Divanına ve hele 
Genel Kurulla sonsuz güvenimiz ve takdirlerimiz var
dır; bu kuşkusuz; fakat yapacağımız eser hepimizin 
eseridir,, gönül arzu ©diyor ki en mükemmel olsum 
ve ben sözümü kanıtlayabilmek için geçmişi anlat-

I tim, şimdi önergeme geliyorum. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim. Gerçekte titizKği-

I nıizi ve hassasiyetinizi şüphesiz bütün Genel Kurul 
I biliyor ve takdir ediyor. 

ABBAS GÖKÇE — Eser hepimizindir Sayın Baş-
I kanım, en mükemmeli olsun istiyoruz. 

IBAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

ABBAS GÖKÇE — (a) fıkrasına bakınız : «Va-
I tansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadığı hallerde 
I mutad mesken...» deniyor. Kimin bulunmadığı hal-
I de?.. Vatansızın mı, yoksa meskenin mi bulunmadığı 
I hallerde?.. Ben, «Vatansızlar hakkında (ikametgâhı, 
I ikametgâhı bulunmadığı hallerde meskeni, o dahi yok-
I sa (dava tarihinde oturduğu Devlet hukuku» diyorum. 
I »Burada, «Vatansızlar hakkında ikametgâh, bulunma-
I dığı haillerde mutad mesken...» deniyor. Olur mu böy-
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le şey?.. Bulunmayan, vatansız mıdır, mesken midir?.. I 
Bu açıklığın getirilmesi lazım. Önergem istikametinde I 
oy veriılmesini takdirlerinize arz ediyorum. I 

Genel Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkürler ederim Sayın Gökçe. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz I 

var mı efendim?.. Yok. I 
(Komisyon?.. I 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, pek muhterem üyeler; 1 
Evvela şu hususu bütün samimiyetimle Yüksek hu- I 

zurunuzda tekrarlamak isterim ki, biz hiç bir zaman I 
bir komisyon taassubu içerisinde ve fikrî sa'bitleıie ha- I 
reket etmiş »değiliz. Bunun en kesin ve en yakın mi- I 
şalini biraz evvel hep birlikte gördük; Kanunun kü- I 
çük harfle yazılması istendi, asla ısrar etmedik, «Ola- I 
bilir» dedilk. Sayın Feyzioğlu «Yer»'kelimesinin ek- I 
lenmesini istedi, derhal «Doğrudur» dedik ve iştirak I 
ettik. Bunun .neresinde taassup var?.. Fakat Sayın I 
Gökçe'nin mülahazalarını, tekliflerini Komisyon ola- I 
rak benimseyemedik; bu da bir kabahat mıdır?.. | 

iSon olarak söylediklerine gelince : {a) fıkrasında, I 
«Vatansızlar hakkında ikametgâh dendikten sonra 
virgülle duruluyor, orada virgül var. «Bulunmadığı j 
takdirde mutad mesken» denince, «ikametgâhın bu- j 
lunmaması halinde mutad mesken» anlamım taşır, j 

Bilindiği gi'bi, -«ikametgâh» başka şeydir, «Mutad I 
mesken» başka şeydir. Bunun bilindiğini kabul ettiğim I 
için açıklama yapmak ve zamanınızı almak istemi- I 
yorum. Sonra cümle devam ediyor; «O dahi yoksa I 
dava tarihinde bulunduğu yer (Bu «Yer» kelimesini I 
Sayın Feyzioğlu'nun önerisi üzerine aldık) «Devlet I 
hukuku» deniyor. Sayın Gökçe «Oturduğu Devlet I 
hukuku dliyor. Malumunuzdur ki, devlette oturulmaz, I 
ülkede oturulur. Bu itibarla «Oturduğu Devlet» tabi- I 
rine de katılamıyoruz. I 

Madde açıktır, 'bulunduğu şekilde kalması fikrinde- I 
yiz. Takdir Yüksek Heyetinizin. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
'HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir soru I 

sormak istiyorum? I 
BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
HAMZA EROĞLU — Efendim, 4 ncü maddenin I 

a, b ve c fıkralarında geçen «Devlet» kelimesinin i 
(baş harfi büyük yazılmıştır. Aoaba Fransızcadan ter- I 
cüme edildiği için, orada Fransızca «Etat» kelimesi- I 
nın baş harfi büyük yazılır, ondan mı ileriye geliyor, I 
yoksa buradaki devlet, özel isim olduğu için mi foü- I 
yük harfle yazılıyor? | 
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Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENtS MU

RATOĞLU — Efendim, Sayın Hocamız haklıdırlar, 
buradaki «Devlet» kelimesinin baş harfi küçük yazı
labilir; itirazımız yoktur. 

HAMZA EROĞLU — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin, Sayın Gökçe'nin önergesine bir diye

ceği var mı efendim?,. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ka
tılmıyoruz,. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu durumda Sayın Gök
çe'nin önergesinin Komisyonca dikkate alınıp alın
mamasını oylamak durumundayım. Çünkü, gerek Ko
misyon gerek Hükümet katılmamaktadır. 

Sayın Gökçe'nin önergesinin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Gökçe'nin öner
gesinin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu itibarla 4 ncü maddeyi a fıkrasında, «bulun
duğu yer devlet hukuku» ve aynı şekilde c fıkrasında, 
«bulundukları yer devlet hukuku» olarak ve aynı za
manda Devletteki 'büyük «D» harfinin küçük «d» 
olarak değiştirilmesi kaydıyla... 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, 
MEHMET AYDAR — b fıkrasında «Türk Vatan

daşı», c fıkrasında «Türk Vatandaşı» deniyor. Birinde 
vatandaş 'büyük harfle, diğeri küçük harfle yazılmış 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.v 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Küçük harf olarak efendim. 
BAŞKAN — 'Müsaade ederseniz «Türk Vatanda

şı» ibaresindeki «Vatandaş» m küçük harfle yazıl
ması, a ve c fıkralarında, «yer devlet hukuku» ve 
«bulundukları yer devlet hukuku» olarak değiştirilmesi 
ve aynı zamanda yine «Devlet» kelimesindeki büyük 
«D» harfinin küçük «d» olarak değiştirilmesi kay
dıyla katî şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 5 i okutuyorum. 
Kamu Düzenine Aykırılık : 
MADDE 5. — Yetkili yabancı hukukun belirli 

bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine 
açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; 
gerekli görülen haillerde, Türk hukuku uygulanır. 
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BAŞKAN — Makide üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZl FBYZtOĞLU — Efendim burada «Açık

ça aykırı olması» ibaresi takıldı zihnime. «Türk ka
mu düzenine aykırı olması halinde» bu ifadesiyle ye-
tini'Imesi daha doğru olur. Aksi taktirde kamu düze
nine aykırılığın açıklığının zımnî olduğu tartışmasına 
yol açar. Böyle bir ifade, vuzuh yerine vuzuhsuzluk 
getirir. Bu bakımdan «Açıkça» kelimesinin kaldırıl
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
(ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım, ben de aynı 

şeyi söyleyecektim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
KEMAL DAL — Bir noktayı açıklayacağım. Şim

di, «Kamu düzenine 'açıkça aykırı olması halinde, bu 
hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde Türk 
hukuku uygulanır.» deniyor. «Gerekli görülen haller
de» yerine bir başka ifade kullanılamaz mı?... Çünkü, 
kamu düzenine aykırı olan hallerde yabancı hukukun 
uygulanması önlendiği gibi, rızaya, takdire bırakıllma-
yan hallerde vardır; o zaman mecburen Türk hukuku 
uygulanır. Bu hususta Komisyon ne düşünür acaba?.. 

BAŞKAN — iBüyurun Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOGLU — Sayın Feyzioğlu'nuo ve Sayın Şe
ner'in ıteklifleri yerindedir. «Açıkça» kelimesi çıkarıl
malıdır, doğrudur, fakat onun dılşında bir değişikliye 
katılmıyoruz. 

'KAMER GENÇ — Bir Önergem var madde üze
rimde efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Sayın üyeler; bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5 nci maddenin son cümlesinde

ki «gerekli görülen hallerde» ibaresinin, «bu halde» 
biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 

(Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVBKlLl M. 

FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
ıBu 5 nci maddeyle «Yetkili yabancı hukukun belir

li bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenin© 
aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerek

li görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır.», diye bir 
ifade getirilmiştir. Bu gerekli görülen halin takdiri mah
keme hâkimine aittir. Burada akla gelen veya gelme
yen; yani yabancı hukukun özellikleri olabilir, Türk 
Hukukunun özellikleri olabilir. Hâkim bunu takdir 
edecektir; her iki hukukun özelliklerine göre, hangi
sini hadiseye daha uygun görürse, takdir yetkisini kul
lanacaktır ve onu uygulayacaktır. 

ıBu «açıkça» tabiri, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyeleri ısrar ettiği için burada yer almıştı; fakat bu 
husus oylandığı için, ona ayrıca konuşmamda yer ver
im ey eceğim. 

Burada, hâkime bir esneklik, bir takdir yetkisi ver
mek için «gerekli görülen hallerde» tabiri konulmuş
tur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz... 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, küçük bir izahat 

yapabilir miyim?.., 
BAŞKAN — Buyurun, tabiî. 
IKBMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisi

nin değerli üyeleri; 
Burada küçük bir fark vardır. Sayın Komıisyon, 

hâkimin takdir hakkından söz etttiler, öyle durumlar 
ortaya çıkabilir ki, burada hâkimin takdir hakkı yok
tur, mecburen Türk Hukukunun uygulanacağı durum
lar ortaya çakabilir. Biz bu bakımdan bu noktaya de
ğindik. Mesela evlenmede, Alman Hukukunda yeğen
le evlenebilir; Türk Hukukunda yeğenle evlenilemez. 
Bir Alman Türkiye'de yeğeniyle evlenmeye kalktığı 
takdirde, Türk Hukuku bunu önler ve Alman Hukuku
nun uygulanması önlenmiş olur, evlenme durdurulur. 
Birinci cümle bunu ifade ediyor; ama mecburen Türk 
Hukukunun uygulanması gerektiği hal vardır; bunu 
ifade etmiyor ıson cümle. Mesela, evlenmenin şeklin© 
ait olan hususta dinî nikâhla yapılması gereken bir 
evliliği düşünelim, mesela Yunanistan'da veya İslam 
ülkelerinde evlenme dinî nikâhladır, buraya gelip ev
lenmek isteseler, gayet tabiî kendi ülkelerinin kanunla
rı burada uygulanmaz, resmî nikâh uygulanması gere
kir; dinî nikâhla evlenme bizde yoktur. O halde, mec
buren resmî nikâhı uygulamak zorundadır, kanunun 
amir hükmüdür bu, amme intizamıdır, hâkimin tak
dirine ait bir mesele değildir. 

Bu bakımdan bu ifadenin değiştirilmesinde yarar 
olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA N0CİP BİL

GE — Sayın iBaşjkan, Sayın Kemal Dal'ın beyanatı 
üzerinde Komisyon adına açıklama yapmak Jstiyoırum, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA NEOtP BİL- | 
GE — Sayın arkadaşlar; 

Türk kamu düzeninin sözkonusu olduğu hallerde 
yabancı kanun prenlsip itibarıyla uygulanmaz; ama 
kamu düzeni baknmındanı da bazı esnekliklerin bu
lunduğu hallerin mevcut olduğunu da kabul ötmek la
zım gelir. 

Sayın Kemal Dal, evlenmeyle ilgili bazı örnekler 
verdi; doğrudur. Yani, Türkiye'de dinî nikâh yapıla
maz veya evlenmenin şekli Türkiye'deki kurallara uy
gun olarak yerine getörlmek icap eder. Fakat bazı 
durumlar vardır ki, esas itibarıyla kamu düzeninden 
olduğu halde, Türkiye'de uygulanmasında bir yarar ol
mayabilir veya Türk kanununun uygulanmasında. 
Faraza, nafaka miülkell'âfiydtl Türkiye'de nafaka mü
kellefiyeti, usul füru arasında ve kardeşler arasında 
da vardır ve bu da Türk kamu düzeniyle ilgili bulun
maktadır; ama bazı memleketlerin kanunlarında bu 
nafaka mükellefiyet, Türkiye'de olduğu kadar geniş 
değildir, örneğin, Hollanda'da usul füru arasında na- I 
faka mükellefiyeti yoktur. Çünkü, sosyal sigortaları o 
kadar ıgelişjmişıtir ki, artık kişilerden bir nafaka mü- j 
kelîefiyeti altında para almak lüzumu duyulmamakta- I 
dır Hollanda'da. i 

Şimdi, İki Hollandalı Türkiye'de bir nafaka davası I 
açacak olurlarsa, Türkiye'de onlar için bir nafakaya 
lüzum olup olmadığı hususunda hâkim icabında ge
rekli görürse nafakaya yer verir. Bir Türk'le bir Hol- j 
landa'lı olursa belki Tvirk Hukukunu taltıbik edecek; j 
fa'kalt iki Hollanda'h arasındaki bir nafaka bakımından 
Türk Hukukunun uygulanmasına lüzum görmeyebi
lir. işte bu gibi hallerde hâkimi serbest bırakmak 
icap etmektedir. Gerekli görürse Türk Hukukunu uy
gular, gerekli görmezse yabancı hukuku uygulamakla 
yetinebilir. Mesela bundan ibarettir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bilge. 
Sayın Banaz, bir soru mu Vardı?. 
'REMZİ BANAZ — Bu açıklamadan sonra kamu 

düzenine açıkça aykırı olması halinde bir konunun, 
hükmün uygulanmayacağını belirledik; fakat bu nok
tada Türk Hukukunun uygulanıp uygulanmayacağı 
hususunu 'hâkimin takdirine bıraktık. Şimdi yabancı 
hukuk uygulanmayacak, kamu düzenline aykırı; Türk 
Hukukunun da uygulanimamaisı yolunda bir durum or
taya çıkarsa konu boşlukta kalacaktır. Sayın Hoca
mızın dediği duruma gelirse, burada uygulanmaz key
fiyetini o zaman kesin hüküm haline getirmemek ge- | 
rdküyor bu izaha göre. Bunu belirtttmek istedim. I 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
KAMER GENÇ — Müsaade eder mislimiz Sayın 

Başkan?..., 
(BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacaktı

nız önergemiz üzerinde?.. 
KAMER GENÇ — Efendim, ben Sayın Banaz 

paralelinde bir açıklama yapacaktım. Malûmunuz, 
mahkemeler kendisine gelen davaları çözürnlıemekıten 
kaçınamazlar Anayasamıza göre, muhakkak bir 'karar 
vermek zorunda. (Bu durumda eğer Türk Hukuku ka
mu düzenine aykırı bir kanun varsa onu uygulama
yacak. Türk Hukukunu da uygulamazsa o zaman 'han
gi hukuku uygulayacak? Bu 'Mbarla burada bir boş
luk hissetltim; ama Komisyonun, Sayın Hocamın yap
tığı açiklamalar karşısında ben önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Önergeler geri alındığına göre, üzerinde konuşu

lacak bir başka husus kalmamış bulunuyor. 
(Maddenin üzerinde görüşmeler yaptık, önerge saf

hasına geçtik. Önerge geri alındığına göre, konuşula
cak bir husus kalmamış bulunmaktadır. 

ŞENER AKYOL — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan ... 

'BAŞKAN — Bir tereddüt mü var efendim?.. Bu 
konuda usulî bir tereddüt mü?... 

ŞENER AKYOL — Saym Başkanım, zabıltlara geç
miştir, onun için açıklantmasında zannediyorum (Ko
misyonunda yüksek müsaadesiyle) zaruret olan bir du
rum ortaya çıktı. 

Türk mahkemeleri yabancılık unsuru olan mesele
leri de mutlaka çözlmıek zorunda değillerdir Anayasa
ya göre. Ancak yabancılık unsuru müdahale etmeyen 
hallerdeki meseleleri çözmek durumundadır, birinci 
nokta. 

ikinci nokta, Türk hâkimine bu gibi hallerde elas
tikiyet verilmesinde zorunluluk vardır. Mesela Türk 
hâkimi asla uygulayamayacağı bazı, bizim kamu dü
zenimize açik olan hukuk kurallarını gördüğü zaman, 
eğer Türk Hukukunda uıygulayamıyorsa; mesela şeriat 
Ih'ükmü uygulanacak bir boşanma söz konusuyla şeriat 
hükmünü uygulayamayacaktır; ama Türk Hukukunu 
da uygulaması beklenemez. Nasıl zorlayabiliriz dinî 
esasa göre boşanmaya karar vermiş şahısları laik hu
kuka göre boşamaya hâkimi zorlamaya?... 

O bakımdan, bu noktanın açıiklantnasında ve za
bıtlara geçmesinde yarar görüyorum efendim. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayım Peköz, lütfen hangi konuda 

görüşeceğinizi bana söyleyiniz. 
ATALAY PBKÖZ — Şimdi bu madde iki hali 

denpiş dtım'didtedir. 
'BAŞKAN — Sayın Peköz, madde üzerinde görüş

melerimiz bitmiştir. önergelere geçtik ve önerge ge
ri alındı. Bu itibarla, zabta geçmesinde fayda mülaha
za dötiğiniz bir husus varsa, lütfen ona münhasır.... 

ATALAY PBKÖZ — Açıklık kazanmadı, bendim 
Kanaatimce. Açıklık kazanmayan hususu arz etmek 
istiyorum. 

Bu madde iki hususu derpiş etmektedir kanaatim-
ce. Birincisi, yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya 
uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine aykırı ol
ması halinde bu hükmün uygulanmayacağı hususu. 
Diğeri ise, bunun da dışında, hâkime geniş bir tak
dir yetkisi vererek, dilediği takdirde Türk Hukukunu 
uygulayacak, dilediği takdirde yabancı hukuku uygu
layacak. Eğer bu manada bu madde tedvin edilmişse, 
o zaman bu maddenin ilk cümlesine gerek yok. Eğer 
hâkime geniş bir takdir yetkisi veriyorsak Türk Hu
kuku yahut yabancı hukuku uygulama açısından, o za
man niye isltlisna ediyoruz, «Yabancı hukuk. Türk ka
mu düzenine aykırı olmıaisı halinde uygulanmaz» diye 
bir vurgulama yaparak bir îsltüsna hükmü niye getiri
yoruz?... 

Bu hususta açıklama istirhaim ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bir açıklamaya lüzum görüyor mu efen

dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-
RATOGLU — Aslımda açıklamaya lüzum yok; ama 
ben kısaca şunu söylemek işitiyorum : «Türk hukuku, 
Türk kamu düzenine aykırı olması halinde bu hüküm 
uygulanmaz» deniyor. Bu kesin ve amir bir hüküm. 

Bundan ötesine taalluk eden hususları Sayın Akyol 
çak veciz bir şekilde anlattılar, açıkladılar, biz de Ko
misyon olarak tamamen katıldığımızı ifade dttfcik. 

Bu hükmün uygulanmaması halinde hâkim, Türk 
'hukukunu, şayelt hadise müsait ilse uygulayacak, aksi 
halde uygulamayacak ve davayı reddedecektir. Mad
de bu hali kapsamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon .adına bir açıklama yapılmıştır. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım.. -
BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Evet, 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Gözülbüyük Söz işitiyor

lar da. 
ıBuyurun dferidim. Buyurun Sayın Gözülbüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim; 

'Şimdi özür dilerim. 
(BAŞKAN — Rica ederim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Her 

madde bütündür; onun istisnası devamıdır. Birindi 
cümle bütün hükmü ifade ediyor. Yani; «Gerekli gö
rülen hallerde...» kelimeleri ile başlayan kısım istisna
yı ifade ediyor. Bu, hukukun temel esasıdır. Bunda te
reddüde yer yoktur. 

Arz ederini, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 

5 nci maddeyi, Komisyonun da kabul eftftiiği veç
hile, «Açıkça» kelimesinin kaldırılımjasj kaydıyla oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 5 
nıci madde kalbul edilmiştir. 

IBirleşüme 15 dakika sonra devam etmek üzere ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40. 
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IKtNCl OTURUM 

Açdma Saati : 16.55 
BAŞKAN : Başkanvekfîi Fenni İSLİM YELİ 

KÂTtP ÜYELER : Mehmet PAMAK» Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 71 nci Birleşimin ikinci 
oturumunu açıyorum. 

Tasan üzerinde görüşmelere devam ediyoruz;. 
6 ncı maddeyi ıdkultuıyorum. 
Hukukî İşlemlerde Şekil: 

MADDE 6. — Hukukî işlemler, yapıldıkları yer 
hukukunun veya o hulku'kî işlemin esası hakkında yet
kili olan hukukun öngördüğü şekle uygun olarak ya
pılabilirler., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak îslteyen 
sayın üyemiz?... Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
değerli üyeler;1 

Efendim, iki cümlenin bMeşmıesfeden meydana gel
miş olan birleşik cümle... Dana önceki maddelerde de 
son kelimeler fiil olanak Türkçemizde geçmekte, «Uy
gulanır, yapılır» diye kullanılmaktadır. Eğer, bunu 
açacak olursak, Franısızeadan gelen bir terim, «Ana
liz gramatlkallliği» «İşlemler nasıl yapılır?» dememiz 
gerekir. «Nasıl yapılabilirler» değildir. Bunun «yapı
lır» diye hecelenmesi daha yerinde olacağı kanaatinde
yim. Sayın Komisyon ile Sayın Bakanın fikirlerini is
tirham ediyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Uzunioğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; 
Hukuku ilgilendiren kanunların yer alması yahut 

o hukukî işlerin esası hakkında yetkili olan hukukun 
öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir, «yapılalbilir
ler» değil, «yapılabilir» şeklinde düzenJenımesi daha 
uygun olaca'ktır. Zira Türkçemizde suje, özne çoğul 
ise, fiilin de çoğul olmasına gerek yoktur. Bu şekilde 
bu İki parçadan ibaret olduğu için «yapılabilir» şek
linde kalması ve fakat «eler» ekinin ortadan kaldırılma
sı iktiza etmektedir. 

Arz ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet. 

'BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor Sayın Uzun-
oğuı'nıun görüşüne. 

Buyurun Sayın AfcyoL 

ŞENER AKYOL — Efendim, hukukî işlemlerde 
şekille ilgili 6 ncı madde hukukî işlemlerin şekli hak
kında yapıldıkları yer hukukunun yetkili olacağını 
belirtiyor. Maddenin ilerideki uygulama sırasında iyi 
anlaşılmasını temin ötmek için, bu kuralın, hukukî 
işlemlerin şekli hakkındaki bu kuralın Locus Regit 

, Actum olduğu, esasen gerekçede de haklı ve doğru 
I 

olarak açıklanmıştır. Ancak, «veya» ile başlayan ikin
ci bölümde o hukukî işlemin esası hakkında yetkili 
olan hukukun öngördüğü şekle uygun olarak yapıl
ma keyfiyeti ise, Tasarının 24 ncü maddesinde geçen 
borcun ifa yeri hukuku anlamında Lex Execultionis'it!ir. 
Zannediyorum bu konuda muhterem Komisyon ile 
mutabık isek, zabıtlara bu şekilde intikalinden, ileri
deki uygulama bakımından, hassas bir noktada yarar 
umuyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol, 
Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları noktalarda 

Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ SBRDA 
KURTOĞLU — Efendim, Sayın Akyol Lex Executio-
nis derken Devletler Hukukuna atıf yollarının sa-
dsca birisini gösterdi, oysaki maddede diğer atıf yol
ları da kabildir. Akit serbestisine göre, Lex Executio-
nisMen başka bir yola da atıf yapılabilir. O itibarla 
•maddenin düzenlenmesi daha geniştir. Maddenin ko-
nuluiş maksadına da uygundur. Değişlürilmiesine Ko
misyon taraftar değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederüm Sayın Kurtbğlu. 

ADAUET KOMİSYONU KÂTÜBİ SERDA 
KURTOĞLU — Lex Execu)tionis atıf yollarından bi
risidir. «Veya» diye başlayan cümle aıtıf yolunu açık 
bırakmıştır, tek yönlü atıf slözkonusu'dur. Yalnız atıfla 
gidilecek yer sadece Lex Execut5onis değildir. O iti
barla maddenin vazu bütün atıf yolu açık bırakmakta
dır, geniş kapsamlı bir maddedir, menşei de akit ser
bestisidir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Ma'dde üzerinde bir başka görüş var mı efendim?.. 

(Buyurun Sayın Akyol. 
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ŞENER AKYOL — Efendim, gaye hâsıl olmuş-
ıtur. Burada aktin esası halkkındak'i kanun ve hukuk 
'kavramı açıklığa kavuşmuştur. Sayın Kurtoğlu'num 
açıklaması doğrudur. Ben ısadece 24 ncü maddeye gön
derme yapmak lazım geldiğini açıklamak istedim. Bi
naenaleyh, muitabakalt halindeyiz, teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde (üzerinde söz almak isteyen?.. 
Hükümettin bir başka açılklaması olacak mı efen

dim?... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Efen
dim, bu madde iki yönlüdür. Biri, yapıldığı yer hu
kuku, diğeri de esas hakkında yetkili hukuk. Bu iti
barla ilki yönlü olduğu 'için böyle konulmuştur. Yapı-
labilMer, «yapılabilir» olarak düzeltilmesi suretiyle 
kabul edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Balkan. 
Değerli üyeler 6 nci maddeyi «yapılabilirler» ke

limesinin «yapılabilir» şeklinde düzeMİ'mesi kaydıyla 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul emme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7'yi okutuyorum : 
Zamanaşımı : 
MADDE 7. — Zamanaşımı, Söz konusu hukukî iliş

kinin esasına uygulanan hukuka tabidir. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Sayım Gökçe buyurunuz ©fendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değeri arka

daşlar; 
7 udi madde üzerinde konuşmak fetiyorum, aslın

da bu konuda verdiğim bir de önerge var, bana öy
le geliyor ki, Yüksek Komisyonumuzun gözünden: 
kaçmış bir husus var, 7 nci maddede olduğu gibi, 
onu takip eden birçok maddelerde de var. 

Şimdi 7 noi»maddede demiyor ki, «Zatmanaşınıı» 
söz konusu hukukî iJlişkinlin esasıma uygulanan huku
ka tabiidir.» Zamanaşımı, bir mefhumdur, bir kav
ramdır. Bâr kavramın hukuka tabidir şeklimde nok
talanması kanımca yanlış olur. Zamanaşımı hüküm
leri ya da esasları, sözkonusu ıhukukî ilişkinin ©sası-
ma uygulanan hukuka tabiidir, sekimde olması lazım. 

îlerifci maddelerde miras hakkında da, nafaka hak
kında da; nafaka ya da miras şu hukuka tabidir, sek
ilinde deniyor. 'Bir kavramın bir hukuka tabi ollması 
bana pek yumuşak gelmedi, takdir Yüce Kurulunu-
zımdur, saygılar sunarını, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe . 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. Buyurunuz Sayın Dal. 

| iKEMAL DAL — Bu 7 nci maddede «zamıanaşı
mı», burada esasa taalluk eden bir meseilie olarak ka
bul edilmiş görünmektedir. Ası! kanun şekle taalulk 
eder kabul ediyorsa, acalba çözüm ne olacaktır, hâ-

I kim hangisini uygun görecektir yani, söz konusu ©di
len kanun, zamanaşımı sekinde kabul ediliyorsa, ışlilm-

I di bu 7 nci madde hükmü mü uygulanacaktır, yoksa 
I alsıH yabancı kanunun, şekil esası mı uygulanacaktır? 
I Omun açıklıanmasıını rica 'edecektim. 

/BAŞKAN — Teşefcüür ederim Sayın Dal,. 
I ISöz akmak isteyen başka sayın üyemiz?.. Yoktur. 

Komisyonun görüşünü rica ©diyoruz. 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ SERDA 
KURTOĞLU — Efendim, muhterem arkadaşton-

I mızın 7 nci madde dolaylısıyla vakî ifade olunan en-
I dişeleri, kanunun ımahiyetjinden İleri gelmektedir. 
I Kanunun takdiminde da arz edildiği gibi, Kanun, 

umumî hukuk mefhumlarının başka bir biçimde ifa
de edildiği ve ınllletlierarası hukuk ilişkilerim© ait bir 
düzenilıemıe getirmeye matuftur. Tabiatıyla böyle tek
nik bir kanunun homojen olmayan Danışma Meclıi-. 

I si gibi 'bir heyet önünde gerek ısaıvunuîıması zordur 
{ ve gerek maddelerin sevk itibariyle zihinler© (takılanı 

'suallerin ciddiyeti üzerimde düşünmeye değer bir yön 
I vermektedir. Zaman zaman vaki sualler buradan kay-
I nalklamıyor. 
I Simidi 7 nci maddede, zamanaşımı tabirini öyle 
I anluyorum ki, bazı arkadaşiliarımız mücerret buluyor-
I Dar ve neyi ifade ettiğini anlamadıklaırı için sual Dev-1 

I clh ediyorlar. 

I Maddede anlatılmak istenen şey, zamıanaşımı mü
essesesinin evvela esası üzerindedir. Bizatihi zamıan-

I aşımı taraflar arasında ihtilaf konusu olabilir. Za
manaşımı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı; za-

I manasımı diye dermeyan ettiğimiz şey sukut-ı hakk 
mıdır, değil midir? Bir defa bu tartışma konusu ola
bilir. Zamanaşımı kelimesinden bizatihi bu izah edil-

I tmek listenmiştir bir. Bumun yanında, eğer zamamaşı-
I minin esası üzerinde taraflar arasında bir ihtilaf yok

sa zam'anaşımının tabi olduğu hükümler üzerinde 
j ihtilaf da doğabilir. Zamanaşımında ihtilaf yoktur, 
I zamanaşımı tatbik edilecektir; ama zamanaşımının 

tatbikıiyl/e doğacak neticeler üzeninde taraflar İhtilafa 
düşebilirler. Zamanaşımı kavramı bunu da kapsamıak-

I tadır. 
Bu itibarla, sadece ve sadece maddede «zaman

aşımı» denmekle İktifa edflmiştk. Zamanaşımının 
I bazı arkadaşlarımıza mücerret görünmesi ve bu itli-
\ barla hiçbir manaya gelmemesi, hukuk esası bakı-

— 560 — 



Danışma Meclisi B : 71 24 i 3 . 1982 O : 2 

mumdan, hukuk bakımından manasız ollması yüzün- j 
den değildir; benli mazur görsünler, devletlerarası, 
milletlerarası münasebetlerde zamanaşımı mefhumu
mun tamamen oturtufaaması yüzündendir bu; ama 
oturmuş olan fertlerde, ki bu fertler hâkim olacak -
tır. Hâkim eğer âciz kalmışsa doktrine müracaat ede- j 
çektir, malumatımı ıtamamlayacaktur vs maddeye ma
na verecektir. Madde o zaman imana kazanacaktır. 
Zamanaşımı hem müesseseyi, hem de zamanaşımın
dan doğan neticeleri kapsayacak bir genişliktedir. 

Şimdi, bu izahatın ışığı atanda maddeyi okuyo
rum : «Zamanaşımı, söz konusu hukukî İlişkimin esa- I 
sına uygulanan hukuka tabidir.» 

Şimdi, taraflar arasındaki libtlaf, zamanaşımı inim 
söz konusu olduğu ihtilaf bilfarz evlilik hukukundan 
neşet eden bir ihtilafsa, evlilik hukukuna ait olan za-
mıanaşımı müessesesinin tamamı evliliğe bağlı ola
rak tatbik edilecektir. Nitekim, «... hukukî ilişkinün 
esasına uygulanan hukuka tabidir.» diyoruz. Evlilik I 
münasebetinden doğan bir 'ihtilaf karşusınıda ise, evli- I 
İliğe Türk Hukuku tatbik edilecekse, Türk Hulkuku- I 
ıran 'evlenmeye bağladığı zamanaşımının esası ve bü
tün hükümleri tatbik edilecektir. I 

Bilmem, Komisyon olarak bu müşahhas misale I 
derdimizi anlatabildik mli? I 

jNECİP BİLGE — Borçlar Hukukuna değiınmedıi-
mıiz. I 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ SERDA 
KURTOĞLU — Evet, bir de mıakesiini ihtar ediyor-
lıar Hocam. I 

IMıeselıa Borçlar Hukuku mümasebetiinden doğan I 
bir ihtilaf gelseydi karşımıza. Bir alım satım rnısv- I 

zuunıdan neşet eden bir ihtilaf ortaya çıksaydı; ıtalbi- I 
yet farkından dolayı veyahut menfaat farkından do- I 
layı bir ihtilaf çıksaydı, o zaman alıcı diyecekti ki, I 
«Ben Framsızırn, bana Fransız Ticaret Kanununu I 
tatbik edeceksiniz, Fransız Borçlar Kanonumu tatbik I 
edeceksiniz.» Diğer taraf tngMizdir, «Hayır, bana İn- I 
giliz Hukukunu tatbik edeceksiniz» diyecekti. O za- I 
man bu allım satım münaseibetünde hangi hukuk taıt- I 
bik edilecek idiyse o hususta bir karar verilecekti ta- I 
(biî. Bu hususta ingiliz Hukuku taitlbiik edilir veyahut I 
atıf yüzünden bu hususta Finlandiya Hukuku taitbik I 
edilir denllecekse, o zaman Fin Hukukunda veyahut I 
İmgliliz Hukukumda, Fransız Hukukunda alım satım I 
hükümlerinde hangi müruruzaman kaideleri varsa, I 
ne müruruzaman kaideleri varsa o kaideler tatbik I 
edilecek demek (istiyor madde. | 
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Zamanaşımı müessesesi, zamanaşıımına bağlı olan 
sonuçlar, müessesenin esasının tabi olduğu hukukta
ki zamanaşımı müessesesidir ve onun talbi olduğu .so
nuçlardır. Maddenin anlatmak istediği budur ve an
layan gözünde madde bu manayı kazaınımaktadur. 
Eğer burna rağmen de anlıaşılmıyorsa, anlatanda de
ğil, anlayanda hata vardır; beni mazur görünüz. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kur topu. 
Madde üzerinde söz almak isteyen baışka bir üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Bu madde ile Igili bir önerge vardır, okutuyo

rum. 
Danışma M<edlisi Yüksek Başkanlığına 

Maddeye daha açıklık getireceğimden,, 7 nci mad
demin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıîarımila 
arz vs teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
«Madde 7. — Zaımamaşumı hükümleri, söz konu

su hukukî ilişkinin ©sasına uygulanan hukuka bağlı
dır.» 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, önergeleri üzerinde 
esas itibarıyla açıklamada bulundular. 

Komisyon önergeye iştirak ediyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAY AZIT — Etmiyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Bakan iştirak ediyorlar mı 

efendim?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Et

miyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komiisyon ve Sayın Bakan 

önergeye iştirak etmiyorlar. 
ŞENER AKYOL — Müsaade eder misinliz efen

dim? 
BAŞKAN — Sayın Akyoi, buyurunuz efendim. 
ŞENER AKYOL — Efendim, değerli arkadaşı

mız Sayın GÖkçe'mİn verdiği değişikllik önergesi, as
tada ve görünüşte fevkalâde masumane gözükmek
le beraber, ileride uygulamacıyı zor durulma düşüre
cek bir noktayı da içermektedir. 

Arz edeyim efendim; Sayın Kurtoğlu'nun yaıptı-
ğı açıklamalara ek olarak ve bu önergeyle bağlantı
lı olarak şunu arz etmek istiyorum : 

Zamanaşımı söz konusu hukukî üllişklinin esasına 
uygulanan hukuka (tabidir. Bu böyle kaldığı zaman 
bir hukulku vecize olarak doğrudur ve yanlıış anlama
lara set çeker. Diyelim ki, bir trafik kazasında, tra
fik kazası şu hukuka tabidir. O hukuktaki trafik ka
zalarından doğan tazminat davaları 2 yıllık zamıamaşı-
mına baPanmıştır. 
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Şimdi, bu madde hususu, yeni trafik kazalarından 
ıdoğan borç ilişkisine uygulanacak hukuku, dolayısıy
la zamanaşımına uygulanacak hukuku gösterir. Eğer 
bu maddenin 'bu veciz ifadesi sarsılırsa, o ıtakdiıide 
tmıesela zamanaşımının usul bakımından muhaıkeme-
ınin hangi safhasında ileriye sürülmesi gerektiği gibi, 
bir başka alana ait olan mesai/eler de maddeye ithal 
ledilımıiş olur. 

Zannediyorum böylece biz maddeye bir ilaveyle 
vuzuh getireceğimiz yerde, açıklık taşıyacağımız yer
de, tamamen iğlıak ederiz ve maddemin hem veciz ka
rakterlini bozarız, hem yarınki uygulamayı tehlikeye 
atarız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak yol. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, arkadaşımız 

önergesinde ısrarlı mı acaba? 
AiBBAS GÖKÇE — Önergemi geri alıyorum 

efendiım. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe önergeyi bu açıklama

lar karşısında geriliyorlar. 
7 nci madde üzeninde görüşmeler tamamlanmış

tır. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenilıer... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

II - BÖLÜM 

Kanunlar İhtilafı Kuralları 

.Ehliyet : 
MADDE 8. — Hak ve fil ehliyeti Midillinin mffiî 

hukukuna tabidir. 
Millî hukukuna göre ehliyetsiz olan bir yabancı 

Türkdekli taşınmaz mallar üzerinıdekii aynî haklara 
ilişkin işlemle bağlıdır. Aile ve miras hukuku ile ya
bancı ülkedeki taşınmaz mallar üzerindeki aynî hak
lara ilişkin işlemler bu hükmün di şıradadır. 

Kişlinlin millî kanunu ile kazandığı rüşt halli vatan
daşlığının değişmesi ile sona ermez. 

Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının 
hak ve fiil ehliyetleri, sitatülerindeki idare merkezi, bu 
yoksa fiilî idare merkezi hukukuna tabiidir. 

BAŞKAN — Efendin, bu madde metninde size 
dağıtıldığı şekilde bir hata var, bir atlama var. Bu iti
barla, Komisyondan geldiği şekliyle Sayın Divan 
Üyesj okumuş bulunmaktadır. Arzu edilirse bir daha 
okutalım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Lütfen bir daha okunsun efendim. 

(Madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet TasarıisundaM «gerçek» 
kelimesi «fiilî» olarak değiştirilmişti ve Hükümetin 
Tasarısında olduğu şekilde getMtoiıŞıüi., 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye
miz?.. Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Bir soru sorabilir mi
yim Sayın Komisyona? 

BAŞKAN — Buyurun, tabiî buyurun efendim. 
FEYZİ FEYZİjOĞLU — Son fıkrada «Tüzel-

'kişMierim veya kişi ve mal topluluklarının hak ve f/iil 
ehliyetlerine...» diye devam ediyor. Buradaki «anal 
topluluklarından» kastedilen nedir?.. Bunun açıkla
masına ihtiyaç duyuyoıruım. Neyi kastediyor?.. «Tü
zelkişi» 'denmiş, gerçek kişi olanak «Kişi» ifadesini 
kuHanımış, bunların dışında bir de .«Mal toplulukla
rının» diye söylenmiş. Bununla neyi kastediyor?... 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzliloğlu. 
Sayın Komisyon, bütün arkadaşlar dinlendikten 

sonra lütfen cevap vermenizi rica ediyorum. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üyemiz 

var mu efendim?.. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun ©fendim. 

BAHTfYAR UZUNOĞLU — Efendim, çok kü
çük bir nokta; gerçi Sayın Divan Üyesi arkadaşımız 
doğru Olarak okudular; ama metinde «Aynı hakla-
lara» diye yazılmış bul/unuyor, herhalde bu bir bas
kı hatası olacak; ama bazan da hatalı olarak da oku-' 
nabilmektedlir. «Aynî haklar» şeklinde tertiplenirse da
ha uygun olacak herhalde. 

.BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. «Aynî hak
lar» olarak zapta geçmesi gerekmektedir. 

Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye
miz?.. Yok. 

Komisyon, Sayın Feyzioğlu'nun görüşüne cevap 
rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ SERDA 
KURTOĞLU — Efendim, Sayın Feyzioğlu, «Tü-
zellMşilıerin» Dafını son fıkrada görünce, bunun dışın
da, Türk Hukukuna göre mal toplulukları bulunma
yacağını veya mal toplulukları hükmî şahsiyete haliz-
se, tüzelkişilerin kanun içerisinde ifade ettiği cihetle, 
bir de ayrıca «Mal toplulukları» demenin anlamsız 
olur »düşüncesiyle hareket ediyor sanıyorum. 

FEYZİ FEYZtOĞLU — ©öyle bir düşünceye 
sahip değilim. Açıkllayayım müsaade ederseniz.. 

.BAŞKAN — Lütfen efendlim, Komisyon açıkla-' 
sın Sayın Feyzioğlu, size de söz vereceğim. 
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ADALET KOMİSYONU KÂTÎBl SBRDA 
KURTOĞLU — Umumî heyete bu hususun açık
lanmasını .temin için, efendim, 8 neti madde millet
lerarası münasebetleri düzenlemektedir. TiMc Huku
kunun bilmen kalıpları içerisinde düşünmek doğru 
değildir. Bu kalıplar dışında dahi müracaatlar bulu
nabilir. Örneğin; kişi ve mal toplulukları bıüunmıaısı-
nıa nağmen, bunlara bazı muamele yapma 'imkânı ver
miş olmasına rağmen, yabancı Ihuıkuk nizamı bunla
ra tüzelkişilik ya tanır ya tanımaz. Tanımadığı ah
valde Türk Hukuku bakımından zor duruma düşe
ceğiz. Onun için, her türlü düzeni cevaplandırmak 
maksadıyla maddeye «Tüzelkişilerin veya kişi ve mal 
topluluklarının» diye, mal topluluklarımın, kişi top
luluklarının tüzellliği haiz olduklarını anlattık. Bü mad
de kapsamında muamele -göreceği temlin edilmek isten-1 

mistir. 
JBAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Feyzioğlu, üzerinde duracağınız başka foiır 

cihet var mı?.. 
PBYZt FEYZtOĞLU — Efendim, maksat, za-

ıten bu 'açıklığın getirilmesiydi. Yalnız, burada «Tü
zelkişilerin veya kişb'den sonra «Ve» yerine, onum 
da «Veya» olması gerekmez mii diye düşünüyorum. 
Bir tereddüt içindeyim. Bu da hallledillirse ımemınun 
olurum, 

ADALET KOMİSYONU KÂTM SERDA 
»KURTOĞLU — Olabilir, olabilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onu lütfen bana 
doğru söylemenizde fayda var, Başkanîjğa hitap et-
mıenlizi rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Dal... 
ADALET KOMİSYONU KÂTÎBt SERDA 

KURTOĞLU — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Dal da görüştük-

ıten sonra tekrar Komisyona söz vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Dal 
.KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec-

lIMmin değerli üyeleri; 
(Evvela şurada bir noktayı belirtmek isterim1: Ko

misyonun davranışı, biraz önce burada çıkıp konu
şan arkadaşımızın konuşması dolayıisıyla davranışı, 
burada müzakere edilen kanun tasarısının tartışılma
sı bakımından üyelıeri söz almadan kaçımdırmafctiadır. 
Komisyon, söz alanları anllamamazlık'la itham et
mektedir. Kendilerine üzüntüterimli bildinirim evve
la... (Alkışlar) Burada herkesin her madde üzeninde 
rahatlıkla görüş bildirme hakkı vardır. Bu şekilde 
itarizlerlıe kimsenin maddeye yapacağı katkısını önle-
memeîidirler. Evvela bunu bellirtmek isterim. 

İkincisi; bu 8 nci maddede, tüzelıkişilerin, Türk 
Hukukunda tüzelkişilik ^kazanmaları kuruldukları 
yere göre olmaktadır. Burada, ehliyet bakımından 
idare merkezi kabul edillmfişüir. Acalba bu değişiklik 
neden ilıeri gelmiştir, onu rica edecektim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
,KAMER GENÇ — Sayın Başkanım. 
,BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Burada «Kişi» kelimesi ben
ce ya kaldıolması 'lazım ya da maddeye buna göre 
bir değişiklik vermek lazımdır. 

«Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarınım 
hak ve fil ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi...» 

Yani, bir kişinin statüsünde idare merkezi dlimaz 
fikrindeyim. Bu yolda, fiili idare merkezi, yani kişi
nin statüsü olmaz, bir şirketin statüsü olur. 

Ben bu kanaatteyim. Bu bakımdan, bu maddeye 
bir açıklık getirilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Efendim; 
Bu vesileyle bir hususu açıklamakta fayda müla

haza ediyorum : Gerek şahıslarımız adına, gerek 
komisyonHar adına yapılacak konuşmaların şüphesiz 
birbirimizi üzmeyecek veya yanlış anlamlara malhal 
verecek istikamette olimam'aısı Başkanlığın temennisi 
cümıîesıinıdeodir. Bu hususıa itina 'etmeniz, zannediyo
rum, hepimizin arzusudur. 

Bunu ifade etmekte zaruret hissettim. 
Buyurun Sayın Afcyol 

ŞENER AK YOL — Müsaade ederseniz kürsü
den arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efenıdim. 
.Esas' itibariyle uzun mütalaaların buradan vertffl-

mesinde fayda var; çünkü çok uzaktan teybe geçme
si mümkün olmuyor. 

ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Ben de Sayın Başkanımızın mütalaasına katılıyo

rum. 
Burada konuya yakım olimayan larkadaşlarımıızın 

sorduğu sorular dahi birçok noktanın aydınlanması
na fevkalade vesile olmaktadır. Ben, şahsım adına 
konuya yakın olmayan arkadaşların katkılarından 
dolayı büyük bir şekilde istifade ettiğimi arz etmek 
istiyorum ve konunun açıklanması için bu katkılarım 
rolü, mesela şimdi açıklayacağım nokta bakımından 
da kendisini gösterecektir. Bu bakımidan, bütün kat
kısı olan arkadaşlara şüphesiz hepimiz şükran borç-
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luyuz ve ben Sayın Kurtoğlu'nun da aynı yönde ko
nuştuğu zehabı içindeyim en azından. 

,SERDA KURTOĞLU — Teşekkür «demim Sayın 
Akyol 

ŞENER AKYOL — Efendim; 
8. nci maddenin dördüncü fıkrasını konuşurken, 

«Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının halk 
ve fiil ehliyetleri, statülerlinıdeki idare merkezi, bu 
yoksa fiilî idare merkezi hukukuna taibidliır.» fıkrası 
ve libaresıi beüki şöyle ifade ledilısaydi daÜıa açık ola
bilirdi : «Tüzelkişilerin veya kişi topluluklarının ve
ya mıal topluluklarının..»; ama Türkçemizin güzıel 
ıseyyallliyeti yüzünden kişi ve mal topluluklarında da 
•aynı şeyi anlıyoruz. Yanli, ••«...kliışii tapMıuıklıarı ve mıal 
toplulukları...» 

iZalbıtnamen'in tamamlanması ficin arz ©tmek isti
yorum. Bir başka görünüş de, tüzeHklişilıerin veya tüzel
kişilik fcazanmanTiş kişi topluluklarının, yine tüzel
kişilik kazanmamış mal topluluklarının bak ve fiil 
ehliyetlileri ısıöz konusudur ve sıanııyorum ki efendim, 
Sayın Genc'in müdahalesinde ortaya çıkan bu durum, 
kişi topluluklarının statüsü söz konusu olabilir. Za
ten, maddenin lalltımida yatan mıania sadece yabancı 
hüküklıardaki kişi toplıülukliaırı ve mal toplulukları 
değil; uluslararası münasebetlerde, yanıi yabancı ka
nunun müdahale ettiği yerlerde Türk Hukukunda da 
tüzdllkişillik kazanmamış veya kazandığı tüzelkişiliği1 

yitirmıiş kişi ve mıal toplulukları kavramı ortaıya çı
kabilir. Şöyle ki : 

1". Kişi toplulukları olabilir. Bunların tüzelkişi-
'ligi olımayabüıir. 

iHepimiizlin bildiği gibi, itüzıellklşiilliğe sahip dermek
ler, sendikalar, siyasial partiler tüzelkişiiliiğirii; yani var
lığını, onu saran hukukî örtüyü kaybettiği zamıan or
taya bir klişıi topluluğu ve o kişi topluluğunun yanın
da, o tüzelkişinin bir mal varlığı, mal topluluğu or-
taya çıkabilir.. 

'Ünilıü hukukçu Von Tulhr'un söylediği gibi, me
sela; cemaat içinde toplanmış ianeler... Bu lamellerin 
toplanması 'için mesela, küçük bir statü yapılmış olia-
Iblir. Bunun gibi, bilfarz, «Kindergarten» denilıen 
uluslararası bir kuruluş var. Bu kuruluşun orada bir jj 
tüzelklişliiği var; ama buradaki malı itibariyle tüzel- ı 
kişiliği olimayabillir veya böyle bir teşebbüs, uluslar
arası bakımdan, Sayın Kurtoğlu'nun dediği gibi, kan-1 

idi bulunduğu ülkede tüzelkişiliği bulunmayabilir; \ 
aıma bir statüsü vardır. Mesela, bu mesele daha çok | 
Kızılhaç ile ilgili .olarak da çıkabilir. Kızılhaç'ın bir İ 
tüzelkişiliği vardır; ama bilfarz, eğer Türk Kızıüayı l 
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bu gönderilen malara sahip çıkmazsa, işte ısiize bir 
mail topluluğu vaırdıır. 

Bunun gibi, tüzelkişiliği varken, tüzelkişilik kaza
namayan şirket, dernek, .sendika, siyasa! parti gibi 
hukukî varlıkların, tüzelkişliıllik örtüsü kalktıktan son
raki duruma esasen adî şirket hükümleri uygulanır., 

İşte, bir taraftan adî şirket hükmünü uyguluyo
ruz, diğer taraftan; o tüzelkişinin veya tüzelkişi ol
saydı, kurulaibilısaydi, onun mevcut olan statüsünde
ki hükümler var. Bu madde, işte bu ayrılığı ortaya 
koymaktadır. Yanli, bu gibi hallilerde adî şirket hük
münü değil, kendisinin idare merkezi veya fiilî lidare 
merkezi hukukunu uygulayacağız. Madde bu bakım
dan son derece açık, «son derece başarılı, son derece 
vecizdir ve bu şeklide kalmasında yarar vardır. 

Şükranlar arz «derim, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

KAMER GENÇ — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
.KAMER GENÇ — Sayın Başkan, tek kişi olur

sa... Yani, maddede 'bu ifade edilmıamliş. Ben Sayın 
Akyol'un dediği gibi, tüzellbişüğinıi kaybetmiş siyasî 
partilerin bu kavram içinde, yanli tüzelkişi olaoakiları 
'inancında değilim. Yanli, kişliler topluluk veya statü-' 
leri gereği belki tüzelIkişiHifc kaızanmıştır. Eğer kazan-
mamifşjsa, bunların çeşitli devletlerin hukukuna gö
re birtakım yerlere kayıtları gerekir gibi, birtakım 
formıalıiıtelıetli vardır. 

Eğer bir kişi sıöz konusu ise, 'bu madde karşısın
da bunun hak ve fiil ehliyeti nıaisıl tespit edilecektir? 
Yani, bu maddede bir tek kişi lifadıe edilmemiş mi
dir?.. Ben onu öğrenmek (istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURGUT TAN — Müsaadenüzlle Sayın Başkan. 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, 8 nci maddenin 

son fıkrası üzerinde yapılan konuşmalarla ortaya çı
kan tereddütler karşısında şöyle düzenlenmesinin uy
gun olup olmayacağını kendi kendime sordum : 

«Tüzelkişiler ile 'tüzelkişiliği bulunmasa da kişi 
ve mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri, statüle-
rindeki idare merkezi, bu da yoksa fiilî idare mer
kezi hukukuna tabidir.» 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RECAÎ BATURALP — Müsaadenizle Sayın Baş

kan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAl BATURALP — Efendim, 8 nci madde

nin ilk satırı anahükmü koyuyor, alitın'daki müteakip 
maddeler, istisnaları 'belirtiyor kanaaltindeyim. Böyle 
olunca, 2 nci satırı takip eden hüküm «Bağlıdır» di
ye biltiyor. Buradan itibaren, bir ikinci istisnaî hüküm 
getiriyor «Aile ve Miras Hukuku» diye. Bunu takip 
eden cümleler de yine aynen öyle ve onların her biri, 
satırbaşı olarak başlamış. 

Binaenaleyh, burada da «Aile ve Miras Huku
ku» cümlesi, satırbaşı olarak başlaması lazım geleceği 
kanaaltindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade eder mi

siniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
bir üyemizin teklifiyle, «tüzelkişilerin veya»dan son
ra, «kişi ve mal ıtoplühikılarının» deyimleri, «kişi ve
ya mal toplulukları» haline getirildi ve Sayın Komis
yon da bunu kabullendi. Bu durumda Sayın Genc'in 
tereddüdü yerindedir. Bu tereddüdün ortadan kaldırıl
ması için cümlenin şu şekilde tertiplenmesi uygun 
olacaktır kanaaltindeyim : 

«Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının...» 
Böyle olursa, «topluluk» olunca, bu bir statüye bağlı 
demektir, o zaman da, statülerinde idare merkezinin 
zikredilmesi gayet tabiîdir ve mümkündür. Yarii baş
langıçtaki şekle dönülürse «kişi ve mal toplulukları» 
olarak, o zaman mesele kaılmıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

«Tüzelkişilerin veya kişilerin mail topluluklarının 
hak ve fiil ehliyetleri...» «veya»dan sonra gelen «'ki
şilerin mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri...» 
Örneğin; memleketimize gelecek olan 5 bin tane Af
ganlı tüzelkişi değil; ama kişiler. Bunlar bu katego
riye girecek cinstendir. Onun için, «'kişilerin mal top
luluklarının hak ve fiil ehliyetleri» sekimde düzeltil
mesinde isabet olacaktır, bu kanaatteyim. Komisyo
nun ve Sayın Bakanın bu yönde düşünmelerini istir
ham ederim. ' 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bazen maddeler uzun olmakla beraber çabucak 
geçer, bazen de bir iki kelime üzerinde saatler geçer. 

Şimdi, bu son cümle tamamen doğrudur. Bir ter
cüme havası Var; ama tercümenin dayandığı karşılık 
kelimeler bizim hukukumuz bakımından da değer 
taşır. Kişi topluluğu hukukî anlamda, eğer bir tüzel
kişilik manasında değilse; bir şirket gibi, bir dernek 
gibi, buna «cemaat» denir. Bizde cemaatler vardır, 
tüzelkişiliği yoktur. Böyle bir topluluk için mu'fclaka 
bir ehliyet arayacağız. İşte Kanun onu gösteriyor; 
«buna ait olan ehliyet onun bulunduğu yerdir. Eğer 
ımerfoazi belli değilse statüsünde, filen butaduğu yer
dir, der. 

Mal topluluğu, «Men mort» derler, yahult İtalyan-
cada «in post de manu rnorte» yani «Ölü El Vergisi» 
derlerdi, Frartsızcada da aynı tabir vardır; hak sahip
lerinin kişilik bakımından, tüzelkişilik bakımından hiç
bir durumu olmayan bir topluluk demektir, mal biri
kimi demektir. Bir şirket iflas etmiştir,, mal ve mül
kü bakımından henüz ona bir tayın yapılmamıştır, 
tüzelkişilik yoktur mallarda; fakat onlara âdeta bir 
şahsiyet verilmek suretiyle bulunduğu yerin, eğer 
statüsü varsa, tabiî statüsünde gösterilmişse, onun 
hukuku uygulanacak demektir. 

Ben, Sayın Feyzioğlu'nun, «Tüzelkişilerin veya...» 
kişiden sonraki kelime «ve»n'in de «veya» olması fik
rine iştirak etmiyorum. Çünkü burada ikiye ayırıyor 
Kanun : Tüzelkişiliği olanlar, olmayanlar. Binaenaleyh, 
«kişi ve mal topluluğu» deyince >«veya»'sı söz konusu 
olmaz. Çünkü, onlar ikinci bir grup oluyor. Tüzelki
şiliği yok; ama kendileri hakkında gerek mal bakı
mından, gerek kişi bakımından bir ehliyet tanınması 
söz konusu oluyor. Zaten maddenin başlığı da, görül
düğü gibi, •«Ehliyettir; ama bir de bazı hallerde tü-

. zelkişffik yahut gerçek'kişilikte olan hukukî ehliyeti 
bulamadığımız hallerde, cemaatler gibi veya diğer 
bahsettiğimiz mal toplulukları gibi, bunların da ye
rini tayin ediyor. 

Böyle, bizdeki1 cümlelerin biraz karışık alması, bu 
Kanunun muhtemelen (muhtemelen değil, belki mu
hakkak) çoğu maddelerinin ilgili bazı Fransız veya 
diğer kaynaklardan tercüme edilmesinden doğuyor. 

Bu itibarla, Kanunun bu kısmı tamamen yerinde
dir. Ben, Komisyonun bu maddesinde katiyen deği
şiklik yapılması taraftan değilim. 

Saygılar ve teşekkürler efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Akyol, buyurun. 
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ŞENER AKYOL — Efendim, gösterdiğim zaafı 
ifadeden dolayı sebep, olduğum yanlışlığı düzeltmek 
için huzurunuzu alıyorum. 

Sayın Genc'in ilcisi ile ilgili sözünde; burada ger
çek kişi söz konusu değil, bir tek kişi söz konusu de
ğil, Sayın Abdurrahman Yılmaz'ın dediği gibi, kişiler 
de söz konusu değil; burada müşterek bir gaye için 
toplanmışlar, tüzelkişilik kurmak istemişler veya biz
deki tüzelkişiliğe benzeyen organik bir faaliyet içine 
girmişler; fakat her nasılsa tüzelkişidik kazana'mamış-
lar Veya 'tüzelkişilik kazanmışlar iken bu tüzelkişiliik 
yine her nasılsa (Mahkeme kararıyla olabilir, kendi 
kararıyla olabilir, kanunla olabilir, hukuken olabi
lir) ortadan kalkmışsa, o kişiler 'topluluğu bakımın
dan artık birtakım davalar söz koriusu olursa ve bir
takım hukuk uygulaması söz konusu olursa, hangi hu
kukun uygulanacağına dairdir. 

Daha açık olmak için söylemek gerekirse, fıkrada 
tüzelkişilerin ehliyeti açıklanıyor, Sayın Erginay'ın ds-
diği gibi, tüzelkişiliği haiz olmayan iki grup var; ki
şi toplulukları var, arz (ettiğim gibi dernekler, sendi
kalar, siyasal partiler mal toplulukları var. Bu mal 
topluluklarının içinde de vakıflar olabilir, mesela; 
sahibi belli olmayan bir (tereke söz konusu olabilir 
veya önceki konuşmamda arz ettiğim gibi, toplanmış 
bir iane söz konusu olabilir. Sayın Erginay'ın sadece 
cemaatlere kişi toplumu hasretmesi doğru değildir; 
bunlar bizim hukukumuz bakımından bir başka an

lama d'alha geliyor. Onun için burada kullanılacak ta
bir, «Tüzelkişilik kazanmamış» veya «Kazandığı tü
zelkişiliği yitürmüş olan 'kişi topluluğu» olarak anlar
sak zannediyorum mesele tavazzuh edecektir ve Sa
yın Erginay'ın da söylediği gibi fıkranın bu şekliyle ay
nen kabulünde ve bırakılmasında yarar vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerinde söz alan başka arkadaşımız?.. 

Yok. 
Komisyonun yapacağı bir açıklama var mı efen

dim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Yok. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Yok. 
BAŞKAN — Bu maddeyi Hükümetten geldiği 

şekliyle; fakat «Gerçek» kelimesi yerine «Fiilî» keli
mesinin, «Aynı haklar» tabiri yerine «Aynî haklar» 
tabirinin kullanılması kaydıyla oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler; 
Yarınki gündemimizde bir başka madde bulunma

maktadır. Bu itibarla, bu Tasarı üzerindeki görüş
melere yarın saat 14.00'te devam etmek üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 
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Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkmda Kanun 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 22 Ekim 1981 
Başkanlığı 

Sayı : 101-970/06123 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca : (hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 7.10J981 tarihinde karar-
laştırdan «MiDetlerarası öze] Hukuk ve Usul Huiaıku Hakkında Kamın Tasamı» île gerekçesi ekli olarak 
göndeılimiiştir. 

Geregiıti emîrler̂ iine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi çeşitli kanunlara serpiştirilmiş münferit bazı hükümler dışında Türk Devletler Hususi Hu
kukunun başlıda kaynağını hâlâ «Memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaîfi Hakkında 
Kanunu Muvakkat» teşkil etmektedir. 23 Şubat 1330 (1914) tarihini taşıyan söz konusu kanun uygulama
da zorlama sayılabilecek yorumlarla günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir, 

Ekonomik ve sosyal hayattaki değişiklikler, dış ilişkilerimizin gelişmesi ve özellikle 1950'lerden sonra yurt 
dışına olan göçler bir çok sorunu birlikte getirmiş Ve beş maldldlelilk buı yasamın saıdiece d'ördülncü mad
desi kanunlar ihltilafına ve Türk mahkemelerinin yetkisine ilişkin olup son gelişmeler karşısında yetersiz 
kalmış ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle çelişkili durumlar ortaya çıkmıştın 

(Koşulların zorlaması karşısında belirtilen konulara ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesi amacıyla bu 
tasan hazırlanmıştın 

Tasarının hazırlanmasında yabancı devlet mevzuatı olduğu kadar «La Haye Devletler Hususi Hukuku 
Ktan'feransı», «Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu», «Avrupa Konseyi» ve «Birleşmiş Milletler» gibi ku
ruluşların hazırladığı ve uluslararası alanda yaygın uygulama alanı bulan sözleşmeler de göz önünde bu
lundurulmuş ve böylece ülkemizin olduğu kadar uluslararası uygulamanın gerekli kıldığı hususlar da göz-
Önünde tutularak, uyumlu bir sistem kurulmasına çalışılmıştır. Bu arada yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın durumlarının değerlendirilmesine Özel bir önem gösterilmişHir* 

Tasarı üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmın ilk bölümünde «Genel Hükümler», ikinci bölümünde 
«Yabancı Unsur» taşıyan uyuşmazlıklara uygulanan «Kanunlar İhtilafı Kuralları» yer almaktadır. Bu bö
lümdeki kanunlar ihtilafı kurullarının tespitimde her hukuki ilişki çeşMi yönleriyle ayrı ayrı değerlendiri
lerek en yakın ve sıkı irtibat halinde bulunduğu devlet kanunu uygulamasına öncelik verilmiştir. 

Tasarıda «Milletlerarası Usul Hukuku» başlığını taşıyan ikinci kısmın birinci bölümünde «Türk Mah
kemelerinin Milletlerarası Yetddsi» düzenlenmiştir. Milletlerarası yetki kurullarının tespitinde genellikle ob
jektif esaslardan hareket eden iç hukuktaki yer itibarîyle yetki kuralları gözönünde bulundurulmuş ve bun
lara milletlerarası yetkiyi de düzenleme görevi verilmiştir. Ancak konunun özelliklerinin gerektirdiği ölçü
de değişik düzenlemeler getirilmiştir^ 
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İkinci kısmın ikinci bölümünde yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin hükümler 
yer almaktadır. Bu hükümlerin tespitinde genel olarak «Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu»nun bu konu
daki hükümlerimden de yararlanılmış, ancak günümüz ihtiyaçları göızönünde tultularalk yalbancı ilâmların ten-
fizi kolaylaştırılmış, ayrıca tanıma konusuna da açıklık getiren yeni bir madde sevkedilmiştir., 

Ayrıca aynı bölümde «Yalbancı Hakem Kararlarının Tentfizi» de, milletlerarası tahkim sözleşmelerin
deki eğilimler ve usul hukuku kanunu tasarısı hükümleri gözönünde bulundurularalk düzenlenmiştir. 

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERt 

I. KISIM 

Milletlerarası Özel Hukuk 

I. BÖLÜM 

Genel Hükümler! 

Konu ve Kapsam :; 
Madde 1. — Son derece teknik bir konuyu düzenleyen bu tasarıda «Tasarının Uygulama Alanı»nı gös

teren bir madde konulması yararlı ve uygun görülmüştür, 
Türkiye Cumhuriyeti son zamanlarda gerek ikili ve gerekse çok taraflı olmak üzere bir çok sözleşmeye 

taraf olmuş veya olmak üzeredir. Bu bakımdan uygulama açısından konuyu açıklığa kavuşturmak için ikin
ci fıkra hükmü sevkedilmiştir., 

Yalbancı Hukukun Uygulaması : 
Madde 2. — Maddenin birinci fıkrasında hâkimin yetkili yabancı hukuku resen, tarafların talebiyle 

bağlı olmaksızın uygulayacağı kabul edilmiştir. Böylece. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 76 ncı mad
desinde öngörülen tarafların yabancı kanunu islba't zorunluluğu kaldırılmıştır. Hâkim araştırmayı bizzat ya
pacak, gerektiğinde davada taraflardan yardım isteyebilecektir. Hakim yabancı hukuku araştırırken konu 
ile uğraşan çeşitli kurum ve enstitülere başvurabilecektir. Hâkimin tüm çabasına rağmen uygulanacak: yaban
cı hukuku tespit edememesi halinde ise, Türik kanunlarına göre karar verilir., 

Maddenin üçüncü fıkrasında yabancı hukukun maddi hukuk hükümlerinin uygulanacağı hususu öngörül
müştür; şu kadar k'i, yetkili yabancı hukukun yetkiyi Türk hukukuna brrakmalsı halinde hâkim Türk huku
kunu uygülayacalkbr. Bu düzenlemeyle Türk hâkimime kendi hukukunu uygulama imkanının sağlanması, pra
tik bir yarar olarak görülmüştür. Bu yolla bazı müesseselerde (Mira's) ihtilafın tek bir hukuk düzeni dahi
linde çözümü sağlanmış olmaktadır., 

Değişken Jhltil'aflar : 
Madde 3. — Bu madde ile kanunlar ihtilafının «Conflit Mobile» denilen statü değişikliklerinden doğan 

ibjtilaf düzenlenmektedir. Bu ihtilafın hallinde dava tarihindeki «Statü» esas alınmıştır. Bu hüküm muka
yeseli hukukta da kabul edilmiş genel bir prensibi ifade etmektedir, 

Vatandaşlik Esasına Göre Yetkili Hukuk. 
Madde 4. — Tasarıya vatansızlar hakkında da bir hüküm koymanın uygun olacağı düşünülmüş, fıkra

nın birinci bendi ile vatansızların durumu açıklığa kavuşturulmuştur. Bunların iikametlgâh veya mütad mes
kenlerinin tespit edilememesi halinde haklarında hukuki ilişki veya dava tarihinde bulundukları yer kanunu 
uygulanacaktır, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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, Kişinin birden fazla vatandaşlığa sahip olması halinde ise, gerek Devletler Umumi Hukuku gerekse vatan
daşlıkla ilgili milletlerarası sözleşme ve Adalet Divanının kararı ışığında, milli kanunu tespit eden vatan
daşlık, ilginin aynı zamanda Türk vatandaşı olması halinde Türk vatandaşlığı, iki veya ziyade yabancı vatan
daşlığın bahis konusu edilebildiği hallerde ise ilgilinin en sıkı ilişki halinde bulunduğu DeVlet vatandaşlığı 
olarak saptanmıştır. Bu madde «Yetkili Kanunun» vatandaşlık ilkelerine göre tayinini düzenlemekte olup, 
niteliği İtibariyle bir kanunlar ihtilafı kuralı olan «İkametgâh Kanunu» kriteri bu nedenle madde dışı bıra-
k'ılmıştır, 

Kamu Düzenine Aykırılık : 
Madde 5. — Bu madde milletlerarası özel hukuktaki kamu düzeni kavramının engelleyici fonksiyonu be

lirtilmiştir. IbMaf konusu olayın çözümünde gerekli görüldüğü hallerde, engellenen yabancı kanun hük
mü yerine, Türk hukuku uygulanacaktır., 

Hukuki işlemlerde Şekil : 
Madde 6. — Bu maddede URA (Locus Regit Actum) kuralı Türk Milletlerarası özel Hukukunda da ge

nel bir esas olarak kabul edilmiştir. Ayrıca mukayeseli hukukta olduğu gibi esasa uygulanacak kanunun 
'öngördüğü şekilde hukuki işlemler bakımından geçerli kılınmıştır. Böylece azami koşullara yer verilmek su
retiyle hukuki işlemin geçerliliğinin sağlanması ön planda tutulmuştur, 

Zaman Aşımı j 
Madde 7. — Bu maddede zaman aşımı, usul'den ziyade hukuki işlemin esasına ilişkin mütalaa edilerek, 

işlem hukukuna tabi kılınmıştır. Dolayısıyla madde bir «Kanunlar ihtilafı» kuralı olup, madde hükmünün 
«Vasıf İhtilafı» ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

İL BÖLÜM! 

Kanunlar İhtilafı: Kuralları 

Ehliyet ? 
Madde 8. — Maddenin birinci fıkrasında hak ve fiil ehliyeti, tasarlda şahsı statü hakkında uygulanan 

«Milli Kanun» kuralına tabi kılınmıştı^ 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, işlem güvenliği gözönünde tutularak ve ayrım yapılmaksızın, milli kanu

nuna göre ehliyetsiz olan bir kimsenin Türk kanunlarına göre ehil olması halinde Türkiye'de yaptığı huku
ki işlemlerle bağlı kalacağı hükmü getirilmiştir. Özellikle rüşt yaşları arasındaki farklıhk dolayısıyla muh
telif Devletler kanunlarında benzer hükümler yer almış ve aynı mahiyette bir hüküm poliçe hukuku açısın
dan Türk Ticaret Kanununa da girmiştir. (Md. : 678) Ancak özellik arzeden aile ve miras hukukuna ve ya
bana ülkedeki taşınmaz mallar üzerimde ayni haklara ilişkin işlemler hakkında ehliyet bu hüküm dışında bı
rakılarak yabancının yetkili' milli kanununa tabi kılınmıştır, 

Maddenin üçündü fıkrası ile kazanılmış haklara yer 'Verilmektedir. 
Maddenin dördüncü fıkrasında tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetlerine uy

gulanacak kanun tespit Edilmektedir. Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri 
öncelikle statülerinde belirlenen «idare merkezi» hukukuna tabi kılınmış, bu yoksa, «gerçek idare merkezi» 
hukukunun uygulanması esası getinlmiştir.ı 

Vesayet ve Hacir : 
Maldde 9. — 'Bu maddede, reşit bir kişinin hacir ve vesayet altına alınması ve ona bir vasi tayin edilmesi 

o kliğinin şahsi statüsü bakımımdan1 sön derece önemli bir hukuki tasarruf olarak mütalaa edildiğinden bu 
hükümler ilgilinin milli kanununa tabi tutulmuştur* 

©ununla beraber hacir ve vesayet müesseselerinin kişinin korunmasıyla olduğu kadar, kamu düzeni ile 
de yakından ilgili olduğu gözönünde tutularak maddenin ikinci (fıkrasıyla, milli kanuna göre hacir veya ve
sayet altına alınması mümkün olmayan kiişiınin mutad meskeninin Türkiye'de olması halinde, Türk hukukuna 
göre haklarında hacir veya vesayet kararı verilebile ceği hükmü kabul edilmiştir. 
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Gaiplik* 
Madde 10. — Maddenin birinci fıkrası ile «Gaip dik», tasarıdaki kritere uygun olarak ilgilinin milli ka

nununa talbi kılınmıştır. 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, Türkiye'de miras çılan veya malları bulunan yabancılar hakkında gaiplik 

kararının Türlk kanuinlarma göre verilieceğli klalbull1 edıimliş tir. Bu hüküm Uluslararası Kişi Halleri Komisyonunun 
14 Eylül 1966 tarihli «'Bazı Ölümlerin Tespitine Dair Sözleşme» hükümleriyle uyumludur. Maddede ayrıca 
ikisinin mallarının ülkede bulunması hali de Türk hukukunun uygulanmasına yol açan bir kriter olarak 
'kabul edilmiştir. 

Nişanlanma : 
Madde İli. — IBu madde de, nişanlanmanın aile hukukuna ilişkin bir kurum olduğu esasından hareket

le, bu konuda «Milli Kanun» uygulamasına yer veril mistir. Maddenin birinci fıkrasında tarafların fiil eh
liyetleri ve nişanlama şartları tarafların 'kendi milli kanunlarına tabi tutulmuştur. 

Tarafların ayrı uyruklukta olmaları halinde, özellikle nişanlanmanın hükümleri açısından bir takım sorunlar 
ortaya çıkabilir; örneğin, nişanın bozulmasına hediyelerin iadesi ve tazminat davası söz konusu olabilir. Bu 
gibi durumlarda 'taraflardan her birinin kanununu birlikte uygulamak sorunu çözmeyebilir. Zira her iki taraf 
in kanununda d(a nişanın boızuılmıaısı foülkümlbriinin düzenlenmemiş olması halinde bu gibi iddiaları geçerli 
yapmaya imkan yoktur. İşte bu gibi sakıncaları gidermek için müşterek bir bağlama kuralından hareket et
menin uygun olacağı düşünülmüş ve tarafların ayrı uyruklukta olmaları halinde Türk kanunlarının uygulan
ması kabul edilmiştir. 

Her oe kadar Medeni Kanunumuzun 82 - 87 nci maddelerinde açık bir «Ehliyet» ve «Şartlarla» ilgili 
hüküm yer almamakta ise de, bizatihi nişanlama müessesesinin hukuki niteliğinden hareket edildikte, bu 
müessesenin «a'ktd niteliği» genel olarak kabul edilmektedir. Doktrinde bu konuda tartışma daha ziyade ni
şanlanmanın «bağımsız bir akit mi, yoksa bir ön akit mi» olduğu konusuna inhisar etmektedir. (Bkz. Te-
kinay, S. S. Pro'f. Türk Aile Hukuku, 198, S. 6-7). Türlk dldktrıinindle bu neıdenile « Nişanlanma ehliyeti,» 
«Nişanlanıma iradesi» ve «Engelleri» nden bahsedilmektedir. (Bkz. Fevzioğlu, T. JProif., Aile Hukuku, 1979, 
IS. 29, 30-40, Tökinay, S. 13-18) 

Kaldı ki, tasarının 'lıl nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «Nişanlanma ehliyet ve şartlarını taraf
ların her birinin kendi milli kanununun uygulanması» na dair hüküm, «genel bir düzenleme» olup, tüm «ya
bancılık unsuru» taşıyan nişanlanmadan doğan kanunlar ihtilafı meselelerinin çözümünde uygulanacak «Bağ
lanma kuralı» m ifade etmektedir. Dolayısıyla, düzen 'leme sadece Türk Medeni Kanunu açısından değil fa
kat yabancı hukuku da gjözönünde tutularak saptanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tarafların ayrı uyrukta olmaları halinde, Türk kanununun uygulanması, 
«Kamu düzeni gerekçesine dayanmamakta, bahis konusu hukuk «Lex Fori» olarak, yani bir «Bağlanma 
kriteri»nden hareketle oluşan /bir «Kanunlar ihtilafı» kuralı olarak uygulanmaktadır. Her ne kadar evlen
menin genel hükümlerine, eşlerin aynı uyruklukta olmaları halinde «Müşterek ikametgâh» veya saptana-
mıyorsa, «Müşterek mutad mesken» kanunılarının, kademeli olarak uygulanması kabul edilmiş ise de, ni
şanlanmada tarafların «'Müşterek ikametgâh» ndan veya «Mutad mesken»den bahis edilemeyeceğine göre, 
yine «Evlenme» de olduğu gibi, nihai çözüm yolu olmak üzere, «Lex Fori»ye, yani hâkimin kanununa 
yetki tanımaktan başka her iki taraf hakkında objektif bir uygulama imkanı görülememiştir. Kaldı ki, ayrı 
uyrukluk halinde nişanlılardan birinin milli hukuku nu tercih için de sebep yoktur. 

Aynı fıkrada, «Nişanlanmanın hüküm ve sonuçla rı» ifadesi, genel anlamda kullanılmış olup, uygulanan 
hukukta (Türk hukuku veya yabancı hukuk) bu kavramlara yer verildiğinde bu konuda uygulanacak hu
kuk saptanmış olmaktadır. 

Evlenme.: 
Madde 12. — Maddenin birinci fıkrasında şahsi statüdeki kriterimize uygun olarak evlenme, ehliyet 

ve şartlan yönünden taraflardan her birinin kendi milli kanunlarına talbi tutulmuştur. 
/Maddenin ikinci fıkrasında evlenme âktinin şekli, Devletler Hususi Hukuku'nun yaygın ilkelerinden bi

risine paralel olarak, afctin yapıldığı yer kanuna tabi tutulmuştur. Konsolosluklar arasında yapılan evlenme 
akitleri milletlerarası uygulamaya ve bu konuda yapılmış «özleşmelere de uygun olarak geçerli sayılmış
tır. 
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Maddenin üçüntoü fıkrası, eşlerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, evlilik birliğinin korunması 
tedbirleri, eşler arasındaki hukuki işlemleri, cebri icra yasağı ve benzeri gibi eşler arasındaki şahsi ilişkileri 
düzenlemektedir. Bu İlişkilere eşlerin aynı uyruklukta olmaları halinde müşterek milli kanunları, ayrı uy
ruklukta olmaları halinde ise müşterek ikametgâh veya mutad mesken kanunları, bu kanunun dahi tespit 
edilememesi halinde, Türk kanunu uygulanacaktır. 'Bu yetkili kanunların bu sistem dahilinde tespiti tasa
rıda uygulanmıştır. 

Yukarıda da izah edildiği gibi; bu maddenin birinci fıkrası ile «Evlenme ehliyeti ve şartları» na son fık
rası ile de, «'Evlenmenin genel hükümlerine» uygulanacak hukuku gösteren «Bağlama kuralları» (Kanunlar 
İhtilafı Kaideleri) tespit edilmiştir ve bu kurallar, her iki kategori hükümlerin niteliği gözönünde bu
lundurularak saptanmıştır. 

'Malum olduğu veçhile, «Evlenme ehliyeti ve şartları» Medeni Kanunun 88 nci ve müteakip maddele-
ninde, «Evlenmenin genel hükümleri» ise, aynı kanunun 151 nci ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş 
olup her iki kategori hüküm, mahiyeti itibariyle farklı hususlara ilişkindir; şöyle ki, «Evlenme ehliyeti ve 
şartları», evlenecek kişi hakkında bahis konusu edilmekle, ilgili tarafın «milli hukukuna» tabi kılınmıştır; 
yani evlenecek eşler ayrı vatandaşlıkta (veya uyruklukta) iseler, evlenme yaşı, evlenme engelleri açısından, 
her biri için kendi milli hukuku uygulanacak, dolayısıyla bir taraf için kendi hukuku açısından evlenmeye 
«Ehil» olanıayabileeektir. Taralflardan birinin hukuku birden fazla evliliğe cevaz vermiş ise, bu kişinin Tür
kiye'de ikinci bir evlilik yapması kamu düzeni engellemesi ile (Tasarı Md. : 5) karşılaşacaktır. 

«Evlenmenin genel hükümleri» ise evlilik birliği kurulduktan sonra işleyen hükümler olmak itibariyle, tek 
bir hukuka tabi olması gerekmektedir. Taraflar aynı uyruklukta iseler, yetkili hukukun saptanması sorun ol-: 
mayacaktır, müşterek milli hukukların bu kategori hükümler hakkında uygulanacaktır. Ancak eşler ayrı uyruk
lukta olduğu zaman, taraflardan birinin kanununu tercih objelktif uygulamayı zedeleyecöktir. Dolayısıyla bu 
konuda tasarıda «İkametgâh^, «Mutad mesken», bağlanma noktalarından hareketle «bağlanma kuralları» sap-: 
tanmıştır. Burada da «Lex Fori>x (yani hâkimin kanunu) uygulanması, en son merhalede başvurulacak zam-. 
ri bir «Bağlama kuralı», olarak nazara alınmıştır. 

Boşanma ve Ayrılık: 
Madde 13̂  — Maddenin birindi fıkrasıyla boşanma ive ayrılık tasarıda getirilen kritere uygun olarak, eşle-* 

rin müşterek milli kanunlarına tabi tutulmuştun, Eşlerin ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde ise müşterek ika
metgâh kanunu yetkili kılınmıştır. 

Maddenin son fıkrasıyla boşanma davası dolayısıyla yapılacak nafaka talepleri, bu husus boşanma hükmü 
olmak itibarıyla, boşanma hakkındaki yetkili olan kanuna tabi tutulmuştur. Söz konusu son fıkrada öngörü
len nafaka talepleri dışında kalan, «Geçici tedbir niteliğinde olan, boşanma ve ayrılıkla ilgili nafaka talepleri»^ 
kanunlar ihtilâfında yerleşmiş bir kural olan «Lex Fori» ye, yani hâkimin hukukuna tabi olurlar. Zira doktrini 
de kabul edildiği veçhile muacceliyet arz eden bu tür işlemler, yetkili hukuka rağmen, hâkimin kanununa tabi 
olarak yerine getirilmelidir. (Bu yönde, İsviçre Devletler Hususi Hukukuna Dair Federal Kanun Tasarısı^ 
1978, Md. : 62, Projet de loi, Bern 3003, sah. 201) 

Evlilik Malları : 
Madde 14. — Tasarının bu maddesiyle düzenlenen evlilik malları ilişkilerinin niteliği gözönünde tutularak, 

bu konuda tarafların seçtikleri kanuna yer verilmesi kabul edilmiştir. Ancak bu seçimin sınırsız olmasının 
müessesenin aile hukukunu da ilgilendirmesi nedeniyle sakıncalı sonuçlar doğurabileceği gözönünde bulundurun 
larak, bu konuda seçim hakkının sınırlı olarak tanınması uygun görülmüştür. Dolayısıyla eşler evlüik malları^ 
nın tabi olacağı hukuki statü hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki milli kanunlarından birini seçebilen 
çeklerdir. Böyle bir seçim yapılmamış olan hallerde ise yetkili kanun sırasıyla evlenme anındaki müşterek mil
li kanun, tespit edilmezse müşterek ikametgâh kanunu, bu kanunun da tespit edilememesi hailinde malların 
bulunduğu yer kanunu uygulanacaktır. Böylece evlilik birliği malları statüsü hakkında seçim olmayan hususlar^ 
da evlilik malları ile en ziyade irtibatlı yer hukukları, irtibat derecelerine göre tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında üçüncü kişilerin kazanılmış hakları saklı tutulmuş ve taraflara yine bir serbesti tan 
nınarak eşlerin evlenmeden sonra yeni müşterek bir kanuna sahip olmaları halinde istedikleri takdirde, müşte^ 
rek bir seçimle bu yeni kanuna uymaları imkânı sağlanmıştır, 
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Evlilik İçin Nesep : 
Madde 15. — Bu maddede evlilik içi nesep ilişkileri, evlilik birliği 'içerisinde bir ilişki olarak mütalaa edi

lerek, tasarıda evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen kanunun bu müessese hakkında da uygulanması uygun 
görülmüştür. Yetkili kanun aynı zamanda zaman unsuru da 'belirlenmek suretiyle tespit edilmiş ve «doğum anın
daki» eklenmenin genel hükümlerini düzenleyen kanun yetkili kılınmıştır. 

Nesebin Düzeltilmesi : 
Madde 16. — Bu maddede nesebin düzeltilmesi bahis konusu olup, bu müessesenin iç hukukumuzdaki ni

teliği ve güdülen amaç gözönünde tutulmuştur. Evlenme veya mahkeme kararı yollarıyla gerçekleşen nesebin 
düzeltilmesinde hukukumuz sosyal bir görüşten hareketle işlemi çocuğun yararına olarak düzenlemiştir. Dola
yısıyla konu nesep düzeltilmesinin amacı ve hukuki niteliği açısından ele alındığında, nesebin düzeltilmesini 
sağlayacak birden fazla kanuna yetki tanımak, ilişkide ilgili olanların amaç ve çıkarlarına uygun düşecektir. 
Nesebin düzenlenmesinde objektif bağlama noktaları ana ve babanın bağlı oldukları Devlet kanunlarıdır. Çünkü ev
lenme onların bu almaca yönelik arzu ve iradelerinin sonucu olarak gerçekleşmektedir. Evlenmenin gerçekle
şememesi nedeniyle aynı amaca ulaşmak isteyen sağ kalan eş veya ehliyeti haiz olan taraf ve çocuk, «İlgili 
taraf» kapsamı içersindedir. Bu nedenle yetkili hukuk sıra ile babanın milli hukuku, bu kanuna göre nesebin 
ıdüzeltilmesi gerçekleşmediği takdirde, ikinci derecede «ananın milli hukuku» bu hukuka göre de nesep düzel
tilmesi yapılamıyorsa nihai hukuk olarak «çocuğun milli hukuku» na yetki tanınacaktır. Bu düzenleme mües
sesenin amacına ve sosyal niteliğine uygun düşecektir. 

Yetkili hukuk zaman açısından da tespit edilmiş olup, «düzeltme anındaki hukuk» nazara alınacaktır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, nesebin düzeltilmesi Türk hukukunda sosyal bir görüşle ele alınmış ve dü

zeltmenin evlenme veya mahkeme kararı yolu ile ve bunlara ilave edilecek başka bir işleme (tanıma gibi) 
gerek görülmeden sağlanacağı kabul edilmiştir. Evlenme ile taraflar evlilik dışı çocuklarının neseplerini düzelt
mek istemişlerdir. Bu açıdan bakılınca nesebin düzeltilmesini sağlayan bir kanuna yetki tanımak, tarafların 
amaç ve çıkarlarına uygun düşecektir. Bu nedenle Tasarıda nesebin düzeltilmesini sağlayan birden fazla ka
nuna sıra ile yetki tanımak gereği duyulmuştur. Aynı esas 1972 tarihli yeni Fransız Kanunlar ihtilafı kuralla
rında da (cem. 311/16) kabul edilmiştir. (Aynı yönde İsviçre Devletler Hususi Hukuku Kanun Tasarısı, 1978, 
ıMd. : 72) 

Ana ile baba aynı vatandaşlıkta oldukları takdirde yetkili kanunun tayininde herhangi bir güçlüğün olma
dığı açıktır. Ana ile baba farklı vatandaşlıkta oldukları takdirde genellikle çocuk, hukuken anasına bağlı oldu
ğundan anasının vatandaşlığında olacaktır. Bu son halde çocuğun ayrı vatandaşlığından bahsedilemez. Ancak 
(hukuki durum her zaman böyle olmayabilir. Konu evlilik dışı çocuğun anasına bağlanmasını, ananın tanıma
sına bağlı tutan hukuk sistemleri açısından ele alındığında çocuk ana tarafından tanınmadığı takdirde 
ana ve babasından farklı bir vatandaşlıkta olacaktır. Ananın milli hukukuna göre, ananın da tanıması şart 
konulduğu halde, ana tanımadığı için çocuk vatansız durumda olabileceği gibi, vatandaşlığın toprak esasına 
göre kazanılmasına milkân veren bir ülkede doğduğu takdirde bu ülkenin vatandaşı olabilecektir. 

Nesebin mahkeme kararı yolu ile düzeltilmesi, evlenmenin taraflardan birinin ölümü veya evlenme ehliyetini 
kaybetmesi nedeniyle, bir haksızlığı ortadan kaldırmak için sağ kalan veya ehliyeti haiz olan taraf veya çocu
ğun müracaatı ile gerçekleşebilmektedir. Burada da konu, aynı sosyal görüşün sonucu olarak çocuğun yararı 
açısından düzenlerimiştir. Bu yol ile düzeltmede de sonucu temin eden birden fazla hukuka yetki tanımak 
uygun görülmüştür. 

Evlilik Dışı Nesep : 
Madde 17. — Evlilik dışı nesep durumunu düzenleyen bu maddenin birinci fıkrasında tanımanın, tanıya

nın milli kanununa tabi tutulmasının nedeni milli kanunu buna imkân vermeyen'kişi hakkında kurulacak ne
sep ilişkisinin gerçekçi olmayacağı ve çocuğun menfaatine uygun düşmeyeceği fikridir. Tanımanın şahsa bağlı 
bir hak olması ve mevcut bir nesep ilişkisini açıklayan irade beyanı niteliğini taşıması gibi düşünceler de, ta
nıyanın milli kanununa öncelik verilmesine gerekçe olabilir. 

Evlilik dışı nesep ilişkisinin mahkeme kararıyla kurulmasında ana veya babanın bu durumu, aleyhine ka
rar alınanın menfaati üstün tutulmak gerekçesiyle ön planda mütalaa edilmiştir. Kararın ana, babanın ülke
lerinde geçerlilik kazanabilmesi ihtimalinin bu uygulamada daha kuvvetli olacağı da ayrıca düşünülmüştür, 
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Evlat Edinme : 
Madde 18. — Maddenin birinci fıkrasında Tasanda kabul edilen kural gereğince ehliyet konusunda taraf

lardan her birinin milli kanunu uygulanmıştır. Bu kanun zaman açısından da tespit edilerek evlat edinme 
anındaki. taraflardan her birinin kendi milli kanununa yer verilmiştir. 

İkinci fıkrada evlat «dinme ilişkisinin bir akdi nesep ilişkisi ihdas etmesinden hareket edilerek tasarıda nese
bin kurulmasında ana veya babanın hukukuna öncelik tanınmış olduğu gerekçesine dayanılarak evlat edinme
nin hükümleri hakkında evlat edinenin kanununa yer verilmiştir. (Evlatlığın evlat edinenin mirasçısı olma
sına ilişkin hüküm, bir «miras» sorunu olmak itibariyle tasarının mirasla ilgili yetkili kıldığı kanuna talbi ola
caktır.) 

Birlikte evlat edinme halinde de evlilik içi nesep ilişkisinin evlenmenin genel hükümlerinin tabi olduğu 
kanuna bağlanmasından hareketle bu konuda evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuk yetkili görül
müştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında «diğer eşin evlat edinme rızası» konusunda eşlerin milli kanunlarının (birlikte 
uygulanmasına ilişkin hüküm ise, evlilik birliğinin selameti, dolayısıyla çocuğun menfaati açısından isabetli 
görülmüştür. Buna göre eşlerden herhangi birinin milli kanunu diğer eşin rızasını gerektiriyorsa bu rızanın 
aranması zorunlu olacaktır. 

Velayet : 
Madde 19. — Bu maddede velayet nesebi düzenleyen hukuka tabi kılınmıştır. Gerekçesi velayetin Mode

mi Kanunumuzda sahiıh ve gayri sahih nesep olımaik üzere, öncelikle nesep konuşumda balhiis konusu edimıiiş ol-
masıldııri; Bunun dışında velayet boşanma davasıyla da düzenlıenmıiş olduğu gjözönünlde bulundurularak bu hu
susun da (boşanmanın talbi olduğu hukuka bağlianmiası zorunlu görülmüştür. Dolayısıyla velayet iç hukukun 
katıeoıgJİMeıiiolin tabii olduğu hukuka bağlanmakla, gerçekçi bir düzenleme gdtiiflilimıiştlir. 

Velayet ve Kayyımlık : 
Madde 20. — Vesiaiyet ve kayyımlık müesseseleri esas 'Mıbariıyfe ihtilafsız kazaya ilişkin oldukları ve ka

mu düzenini «ilgilendi rdikleri için malhal'lıi kanun uygulanması uygun görülmüştür. Maddede açıklık getrtilierek, 
tasarının dokuzuncu maddesi ile de uyum 'sağlanmak suretiyle, «vesayet ve hacir kararı verilmesi ve sona er-
dirMlmıes'i sebepleri dışında kalan» hususlar bu (maddenin kapsamınla dalhiil edi'llmliştıir., 

Yardım Nafakası : 
Madde 21. — Bu maddede yardım nafakası bahis konusu olup borçlunun ımıillıi hukukuna tabi kılınması 

Devieltller Hususi Hukukunda borç tahmilinin (yükümünün) o borcu üzerine alacak şahsın kanununla ıbaibi ıtu-
tulimıası yolundaki gelişmeyle uyumludur. Nafaka taleplerinin bir allaoak hakiki niteliği de gözönünde ıtuitıuilıur-
sa, nafaka borçlusunun milli kanununu tercih etimek icap eder. Kaldı ki,, nafaka borçlusunun mililli hukuku
nun nazara alınması, kocanın karısına, ana babanın çocuklarıma karşı nafaka borcu ile yoksulluk nafakasına 
hakim olan kanun ille ahengi büyük ölçüde ıtemiin etmektedir. 

Bu maddede öngörülen nafaka, Mideni Kanunun 315 nci maddesinde yer allan «Yardım nafakası» (mua
venet mükdlefiyeıti) olup, bu tür nafaka doktrinde de böyle adlandırılmıştır. (Tekıinay, sah. 549 ve devam) 
diğer nafaka türleri ise tasarıda alilt oldukları müesseselerin talbi olduğu kanuna bağlanmıştır. (Boşanma hak-

. kında Md. : 1:3, evlilik birliği açışından Md. : 12, evliilik dışı nesep bakımından ise Md. : 17, bu müesiseseüe-
re iDişkikı nafaka taleplilerine ide uygulanacaktır.) 

Miras : 
Malddıe 22. — Maddenin birinci cümlesinin birinci fıkrasıyla, miras ilke olarak ölenin milli hukukuna ta

bi tutulmuştur. Fıkranın iklinci cümlesinde ise taşınmaz malar konusunda bir ayrım yapılmış ancak yabancı 
ülkelerdekli taşınmaz tereke hakkında bir hüküm getirilmesi uygun bulunmadığından tek yönlü olarak, ölen 
yabancının Türkiye'de bulunan terekesine dahil taşınmaz mallarda Türk hukukunun uygulanması öngörülb 
müştür. 

İkinci fıkradaki düzenlemenin konuları olan mirasın açılması, iktisabı ve taksıimii hukukıi niteliJklierii bakı
mından malların zilyetliğine Ve tereke alacaklııüariının haklarımın korunmasına da yöneMktir. Bu nedenle hak-
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kariiyelte ve pratik zaruretlere uygun olanak taşınır ve taşınmaz mallardan oluşan (tereke üzerinde hak talep 
edecek kişüerin durumlarımı objektif bir düzenlemeye tabi tutabilmek amacıyla, belirtilen konular tek bir hu
kuka, terekenin bulunduğu yer hukukuna bağlanmıştır. 

Üçüncü fıkra Türkiye'de mirasçısız olarak ölen yabancının Türkiye'deki terekesi hakkında yabancı devle
ttim mııirasçılığını önlemektedir. Böylece ülkemizdeki, gerçek kişilerden mirasçısı bulunmayan ve çok değerli 
eşyalardan oluşan taşınır terekenin bir yabancı devlet eline geçmesi ve Devletimizin bu yüzden maddii zarar-' 
lara uğraması ihtimali ortadan kaJdırüimaktadır. 

Dördüncü fıkrada, ölüme bağlı tasarrufun şekilli ilke olarak 'tasarının altıncı (maddesindeki kuralla Italbi 
tutulmaktadır. Fıkranın ikinci cümlesi ilse bu genel kuralın yanı sıra, yurt dışında bulunan bir kimsenin Türki
ye'deki taşınmazı hakkında, milli hukukunun şekil şartliarına uygun olarak ölüme bağlı tasarrufta bulunabil-' 
meşini sağlamaktadır. Fıkranın bütünü ille ötümıe bağlı tasarrufta bulunan kişilere kolaylık sağlayan bir dü-
zenlemıe öngörülmüştür. 

Şon fıkrada, zaman 'içerisindeki değişken çatışmalara ilişiklin bir hüküm ©ettirilerek, ölüme bağlıı tasarrufun 
ehliyet açısından geçerliliği, bu kurumun niteliğine uygun olarak tasarımın üçüncü maddesıinde öngörülenden 
farklı bir teknik düzenlemeye tabi kılınmıştır. Böylece ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, (tasarrufta bulunanın da
va anındaki değil, tasarrufun yapıldığı andıaki milli hukukunla göre tespit edlilecekltlir. 

Yukarıda etraflıca belirtildiği üzere bu mıadde ile kanuni miras ve öliülmıe bağlı .tasarruflara ilişkin kanun-
îar ihtilafı kurallları saptanmıştır. Bu kurallar taşınır tereke açısından, «Ölenin mlili kanunu», taşınmaz te
reke hakkında ise, «Mekân Kanunu» olarak Itespiıt edilmiştir. Dolayısıyle ölüme bağlı tasarruflarda da, örne
ğin vasiyetname hakkında da, bu ayırım yapılarak, Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin uygulama alanı ta
yin edilecektir. Özellikle üzerimde durulan «mıanisup Mirasçı» sıtaltüsüne İlişkim (hükümlerde taşınmaza ilişkim 
vasiyette, vasiyetçinin milli kanununa, ıtaşıınmaza aıit ibu tür tlasarruf bakımından da, tereke mahalli kanununa 
»tabi olacaktır. Medeni Kanunumuzun 449 ncu maddesi; «Vasiyet yapabilme ehliyeti»'ne ilişkin olup, bu hu
sus, «Ehliyet» hakkındaki genel kural olan vaülyetdiriin «milli hukuku»'na tabi Olacaktır.. 

Buna mukabil, «tasiarruf niısabı»'na ilişkin 452 raoi ve müteakip maddeler, «miras hiükmü» olıarak ikil 
«bağlama kurah»'nın uygulama alanına gtreoek ve tasarının, ıtaşınmaz tereke ayırımına gidilecektir. 

Aynli Haklar : 
Madde 23. — Maddenin birindi fıkrasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerimdeki mülkiyet ve diğer ayni 

haklara ilişkin konular, milatlerarası özel hukuk alanımda genel bir kural olarak kabul edilen, «mıaiların 
bulunduğu yer hukuku»'na (Lex Rei Siltae) ıtalbi tutulmuştur. 

îkinci fıkrada, taşınmakta olan (malar bakımından «bulunma yeri»'nlin tespitindeki güçlükler gözetilerek, 
mukayeseli hukukun yeri ve uygulamalarına uygun biçümde, bu konuda «varma yenii hukuku»'nun uygulan
ması c^örülmüştür. Varma yeri hukuku taşınmakta olan mallların hasara uğraması veya yok olması halle
rinde ayni hakkın intikali bakımından açıklık sağlamı akta ve taraflar açısından güven verici bir kural oiuş-
turmiaktaduv 

Üçüncü fıkrada zaman içerisinde değişken çatışmalara ilişkin teknik bir düzenlemeye gidilerek, malıın 
son 'bulduğu yer hukukuna uygun olarak kazanılmış bir aynli hakkın, Türkiye'de de geçerlilik kazanması sağ-
lanmiışltır. 

Bu fıkrada, taşınır imalarla ülgili ayni haklar düzenlenmiştir; «yer değişikliği halinde kazanılmamış ayn'i 
haklar şeydin sıon bulduğu yer hukukuna tabidir.» hükmü ile getirilen kural», şu durumu düzenlemektedir; bir 
ülkede bir taşınır üzerinde teslis edilen bir ayni hak henüz tekemmül etmeden, o taşınır diğer bir ülkeye göıtü-
rü'lür ve bu ikinci ülkede o taşınır üzerinde henüz tekemmül etmemiş aynli hak bir ihtilaf konusu olursa, 'ba
his konusu «ayni hakkım» o şey üzerinde tekemmülünün hangi ülke hukukuna göre (ilk bulunduğu ülke mıi, 
yoksıa (ihtilaf anındaki son ülke mi) tespiti sorununun ihaîlii ıgerekir. Bir örnekle açıklamak gerekirse : (A) 
ülkesinde bir taşının iktisap eden kişi, o şeye «kazandırıcı zaman aşımı» nedeniyle malik olabilmesi için, o 
ülke hukukuna göre kanuni (süreyi tamamlatmadan, o şeyi diğer bir ülkeye götürür ve taşınır üzerinde diğer 
bir kişi tarafından mülkiyet iddiası aileni sürülürse, o şeyin «Kazandırıcı zaman aşımı» nedeniyle iktisap için 
gerekli süre, ihtilaf anındaki, ikindi ülke hukukuna göre saptanacaktır. Dolayısıyla (A) ülkesinde bu süre üç 
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yıl olup, honıüz Mncd yılın .sonıumda, o şey (B) üüllkıostiın© götürülmüş Sise ve «kazandırıcı zaman aşımı stürösi» 
bu ülkede, beş yıl İse, dük müktıesibin bu yolda «mülkiyet hakkı», ancak bu süremin geçmesiyle gerçekılıeşebi-
lecek, dolaıyısıylia dördüncü y i içinıde dahli, halkıiki mıallikin İstirdat ıtaiebi geçerli olaıbilıeoakıtıir. Buma mukabil 
(A) ülkesinde, taşınır bu yoldan kazanılması içim gerekli kanuni sürernim taımamı geçiriliş olduktan soma, taşı
nır, (B) ülkesine götürüUımüş olursa, buralda «kazanılmış bir ayni hak»,daın tbahısediılıehleoek ve istirdat talebi ge
çerli olmayacaktır. 

Son f ikra, taşınmaz malar üzerindeki aıyni haklara HlişMa hukuki îşfletmleri, şekü yönünden bu malılaırıın 
bulıunıdükları yer hukukuma ıtaltai tutmuştur. Böylece Türkiye'de buhınan taşıırimazlıajr üzerinde bir aıyni hak 
iddiasınla ya da devri borcu doğuran bir hukuki listenin, yabancı ülkede, ancak Türk hukukunum aradığı res
mi şekle uygun olarak gerçeMeştinileceği açıkça belıirttilmiş olimaktıadır, 

Sözleşmeden Doğan Borç 'İlişkileri: 
Madde 24. — Maddemin birimci fıkrasında, milletlerarası özel hukuk verilerinle uygun olarak «lirade muh

tariyeti» liılkıesi beminısenırnıiiş ve sözleşmeden doğan borç İlişkilerimle taraflara! seçtikleri kanumum uygulanması 
öngörülmüştür. 

İkinci fıkrada, tarafların uygulanacak kanunu seçmemeleri durumu düzenlenmiştir. Sözleşmeden doğan 
borç ilişkilerinde hukuki güveni, taraflarca önceden bilinebilirliği ve objektifliği sağlamak amacıyla, bu nite
likleri bünyesinde toplayan ifa yeri hukukuna ikinci sırada yetki tanınmıştır. İfa yerinin birden çok olması 
halinde, hâkime, borç ilişkisinde ağırlık taşıyan edimin ifa yerini tespit ederek bu yer hukukunu uygulamak 
görevi verilmiştir. İfa yerinin hiçbir şekilde tespit edilemediği durumlarında ise, bu kavramın dışındaki yar
dımcı kriterlerden de yararlanılarak, akdin en ziyade irtibat halinde 'bulunduğu yerin tespit edilmesi ve bu 
yer hukukunun uygulanması öngörülmüştür. 

Haksız Fiiller : 
Madde 25. — Maddenin birinci fıkrasında haksız fiilden doğan borç, genel kural olarak» haksız fiilin 

işlendiği yer hukukuna tabi tutulmuştur. 
tkinci fıkrada ise, haksız fiilin unsurlarının ayrı ayrı ülkelerde gerçekleşeceği durumlar gözönünde tutul

muş, haksız fiilde zararın bu ilişkinin temel unsuru olduğu düşüncesinden hareketle, zararın gerçekleştiği ül
ke hukukunun uygulanması kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada da, haksız fiilin, tarafları ve unsurları bakımından meydana geldiği ülkeden başka bir ül
keye yakın ve gerçek irtibat halinde bulunduğu durumlar ele alınmıştır, ©u gibi durumlarda milletlerarası ge
lişmelere de uygun olarak genel kuralın katı biçimde uygulanması bir ölçüde sınırlandırılmış, hâkime gerekli 
görürse, bu sonuncu ülke hukukunu uygulayabilme imkânı sağlanmıştır, 

Sebepsiz Zenginleşme : 
Madde 26. — Sebepsiz zenginleşmenin genel olarak bir hukuki ilişki sonucu doğduğu görüşünden hare

ketle, hukuki ilişkinin esasına uygulanacak hukukun sebepsiz zenginleşme hakkında da geçerli olduğu kabul 
edilmiştir. Sebepsiz zenginleşmenin kaynağının taraflar arasındaki bir hukuki ilişkiye dayanmaması halinde ise, 
sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği yer hukuku uygulanacaktır. 

II. KISIM 

Milletlerarası Usul Hukuku 

I. 1BÖLÜM 

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi : 
Madde 27. — Milletlerarası usul hukukundaki gelişmeler mahkemelerin milletlerarası yetkisinin iç hukuk

taki yer itibariyle yetki kuralları çerçevesinde tespit edilmesi yönündedir, tç hukukumuzda yer itibariyle yetkiyi 
tespit eden kıstaslar da kural olarak yabancılık unsuru taşıyan davalarda olayın Türkiye ile irtibatını sağlaya- . 
cak niteliktedir. Bu nedenle Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin iç hukukunun yer itibariyle yetki 
kurallarıyla tespit edileceği öngörülmüştür. 
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Türklerin Kişi Hallerine ilişkin Davalar : 
Madde 28. —- Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin konularda mutlaka Türkiye' 

de dava açmak zorunda kalmaları, kendileri için zaman alıcı ve çok masraflı olmaktadır. Madde, yurt dışın
daki Türk vatandaşlarını gözönünde tutarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 18 nci maddesini mil
letlerarası uygulamaya uygun olarak düzenlemiştir. Bu düzenleme ile Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin 
davalarda Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olması anlayışı açıkça Iterkedilmektedir. Madde, Türk 
mahkemelerinin bu konudaki yetkisini tamamlayıcı bir kural olarak düzenlemiştir. 

Yabancıların Bazı Kişi Hallerine İlişkin Davalar : 
Madde 29. — Bu maddede tasarının vesayet, kayyımlık, hacir, gaiplik ve ölüm kararları konularında uy

gulanan hukuku tespit eden hükmünün kabul edilmesindeki gerekçeler gözönünde bulundurulmuş ve Türk hu
kukunun uygulanmasını gerektiren nedenler aynı şekilde Türk mahkemelerinin de yetkili olmasını sağlayacak 
nitelikte görülmüştür. Türk mahkemelerinin bu konulardaki yetkisi tamamlayıcı bir kural olarak düzenlen
miştir. 

Miras Davaları : 
Madde 30. — Medeni Kanunun 518 nci maddesindeki kurallar milletlerarası yetki bakımından da esas alın

mış, ancak Türkiye'de ikametgâhı olmayan kişiler açısından bu davaların Türkiye'de görülebilmesini sağlamak 
amacıyla malların bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi de tamamlayıcı bir kural olarak kabul edilmiştir. 

Yetki Anlaşması : 
'Madde 31. — Milletlerarası ticaretin ve uygulamanın ihtiyaçları gözönünde tutularak, yalnız yabancılık 

unsuru taşıyan borç ilişkilerinden doğan anlaşmazlıklarda, tarafların yabancı bir Devlet mahkemesini de yetkili 
kılabilmeleri kabul edilmiştir. 

Ancak, yetki sözleşmesi, kamu düzeni ve münhasır yetki kuralıyla sınırlandırılmış, yabancı mahkemenin 
kendisini yetkisiz görmesi halinde de davanın yetkili Türk mahkemesinde görülmesi uygun bulunmuştur. 

Teminat : 
Madde 32. — Madde, yargılama ve takip giderleriyle, karşı tarafın muhtemel zarar ve ziyanı karşılamak üze

re, Türk mahkemelerinde dava açan ya da icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzelkişiler için temi
nat gösterme zorunluluğunu öngörmektedir. 

İkinci fıkra ile, bu zorunluluk yumuşatılmakta, mahkemeye davanın ya da icra takibinin niteliğine ve du
rumuna göre teminat göstermekten muaf tutabilme yetkisi verilmektedir. Ancak, bu yetkinin kullanılabilmesi 
için karşılıklılık esası aranmaktadır. 

Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti : 
Madde 33. — Madde, yabancı bir devletin egemenlik hakkına dayanarak yaptığı tasarrufların dışında ka

lan, özel bir kişi gibi hususi hukuk faaliyetlerinde bulunması, ticari ilişkilere girmesi sonucu doğan ihtilaf
larda yargı muafiyetinin tanınamayacağını öngörmektedir. Günümüz hukuk anlayışı doğrultusunda getirilen 
bu düzenlemenin doğal sonucu olarak yabancı devlet hakkında dava açılabilmesini sağlamak amacıyla o dev
letin diplomatik temsilcilerine bu konuda tebligat yapılabileceği de maddenin ikinci cümlesinde belirtilmiştir. 

Bu maddede, Devletin yargı muafiyeti düzenlenmiş olup, maddenin Viyana Konsolosluk Sözleşmesi ve 
Tebligat Kanunu ile ilgisi bulunmamaktadır. Zira ne sözleşmede ne de Tebligat Kanununda, devletin yargı mua
fiyeti düzenlenmiş değildir. Tasarının bu maddesi, devletin yargı muafiyeti konusundaki, Avrupa Sözleşme
sine uygundur. 

II. BÖLÜM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması 

Terifiz Kararı : 
Madde 34. — Yabancı ilamların Türkiye'de tenfizi için aranan önşartlar bu maddede belirtilmiştir. Bun

lar kararın özel hukuka ilişkin olması, verildiği ülke kanunlarına göre şekli anlamda kesin hüküm kuvvetini 
kazanmış bulunması ve yetkili Türk mahkemesinden bu konuda öngörülen şartlar ve usul dahilinde tenfiz ka
rarı alınmasıdır. 
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Tenfizi söz konusu olan yabancı ilamlar kural olarak hukuk ve ticaret mahkemelerinden verilenlerdir. Bu
nunla beralber ceza mahkemelerinden şahsı dava yolu ile alınan tazminat kararlarının nitelik itibariyle özel hu
kuka ilişkin olması dolayısıyla bunların da aynı şaftlar dahilinde tenfiz edilebilecekleri kabul edilmiştir. 

Yetki ve Görev : 
Madde 35. — Tenfiz 'kararının önemi dolayısıyla, yabancı ilamı veren mahkemenin hangi kaza çeşidine 

dahil olduğuna bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerimizin bu konuda görevli olmaları uygun görülmüştür. 

Yer itibariyle yetki açısından ise, ikural olarak yabancı ülkede görülen davayı kaybeden ve aleyhine ten
fiz istenen ıtarafın Türkiye'deki ikametgâhı mahkemesi esas alınmıştır. Bu kişinin Türkiye'de ikametgâhı olması 
halinde, sırasıyla Türkiye'de sakın, olduğu yer mahkemesine ve böyle bir yer de yoksa Ankara ve İstanbul 
mahkemelerine başvurulabilmesi sağlanmıştır. 

Tenfiz istemi : 
Madde 36. — Tenfiz davası asliye mahkemesinde açılacağından yazılı yargılama usulü uygulanacaktır. 

Maddede belirtilen hususların da açık olarak gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir, 

Dilekçeye Eklenecek Belgeler : 
Madde 37. — Yetkili Türk mahkemesinin tenfiz isteğini inceleyebilmesi için gerekli olan belgeler bu 

maddede gösterilmiştir. Yaibancı ilamın ve bunun kesinleştiğini gösteren belgenin onanmış, Türkçeye tercü
me edilmiş ve bu tercümenin de yetkili Türk makamları tarafından onanmış olması gerekmektedir. 

Tenfiz Şartları : 
Madde 38. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 540 ncı maddesine tekabül eden bu madde, yabancı 

ilamların tenfizi için gerekli olan şartları, milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin günümüzdeki durumuna uygun 
olarak yeniden düzenlemektedir. Hâkim bu şartların hepsinin yerine gelmiş olması halinde zorunlu olarak 
tenfiz kararını verecek ve bu konuda bir takdir hakkına sahip bulunmayacaktır. 

Maddenin (a) bendinde yalnız anlaşmaya dayanan karşılıklılık şartı terkedilmiş ve ilamın verildiği devletteki 
kanun hükümlerinin veya uygulamanın Türk mahkemelerinden verilen kararların orada tenf izine imkân ver
mesi, karşılıklılık şartının yerine gelmiş sayılması için yeterli görülmüştür. 

Maddenin (b) bendinde ilamı veren yabancı mahkemenin yetkisiz sayılmasını gerektirecek tek durum ola
rak, kanunun Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine dahil olması ele alınmıştır. Bu itibarla Türk mahkeme
lerinin yer itibariyle yetkiye sahip oldukları fakat bunun münhasır bir nitelik taşımadığı durumlarda yabancı 
mahkemelerden verilen ilamlar tenfiz edilebilecektir. 

Maddenin (c) bendinde davayı kaybeden tarafın savunma haklarına riayet edilmiş olması şartı aranmış ve 
aleyhine tenfiz istenen kişinin yabancı ülkede usulüne uygun olarak yargılanmadığını ileri sürerek Türk mah
kemesinde tenfize itiraz edebilmesi imkânı sağlanmıştır. 

IMaddenin (d) bendinde genel olarak yabancı ilamların tenf izini engelleyebilecek kamu düzeni ve kamu ya
rarı kavramlarına aykırılık esası düzenlenmiştir. Ancak bu esasın her olayda gereksiz olarak ele alınmasını 
önlemek amacıyla, günümüzdeki milletlerarası sözleşmelerin çoğunda kabul edilen ilkeye uygun olarak bu ay
kırılığın açık olarak ortaya çıktığı durumlarda kamu düzeni ve kamu yararı kavramlarına başvurulabileceği 
'belirtilmiştir, 

Maddenin (e) bendi yeni bir hüküm getirmektedir. Bundan evvel yürürlükte olan Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu madde :„ 540/4'e göre yabancı mahkemelerden verilen aile hukuku ve ahkâmı şahsiyeye ait 
yabancı kararların tenfizi imkânı tanınmamıştı. Yeni hüküm ile bu imkân tanınmış olmaktadır. Ancak Türk 
vatandaşlarını korumak amacıyla hükmün uygulanmasının bazı şartlara tabi tutulması uygun görülmüştür. 
Bunlar, kararın Türk kanunlar ihtilafı kurallarına göre yetkili olmayan bir kanunun uygulanması ile verilmesi 
ve Türk vatandaşı davalının bu konuda itiraz etmiş olmasıdır. Karar Türk kanunları ihtilafı kurallarına 
göre yetkili olan kanun uygulanmamış olsa dahi, Türk vatandaşı davalı bu konuya itiraz etmemiş olduğu 
takdirde terifi'z edilebilecektir. Nitekim benzer düzenleme 17.4.1975'de taraf olduğumuz Evlilik Bağına Ait 
Kararların Tanınması Hakkındaki Sözleşmede de getirilmiş bulunmaktadır. 
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Tebliğ ve İtiraz : 
Madde 39. — Tenfiz davasının niteliği ve süratle sonuçlandırılması gerektiği gözönünde bulundurularak 

bu konuda basit yapılama usulünün uygulanması kabul edilmiştir. Aleyhine tenfiz istenen tarafın bu davada 
ileri sürülebileceği itirazlar bu maddede sınırlandırılmış ve davanın yeniden ele alınarak incelenmesi ve mah
kemenin işin esasını araştırması yolu kapatılmıştır. 

Bu madde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 541 nci maddesinde öngörülen tenfiz talebi dilekçesi
nin karşı tarafa tebliği, usulü muhakeme, tenfiz talebine, kanuna dayalı itirazların yapılması gibi husus
ları ihtiva etmekle Usul Kanununda zikredilen maddesi, aynı muhteva ile tasarıda düzenlenmiş olmaktadır. 

Karar : 
Madde 40. — Tenfiz talebini inceleyen Türk mahkemesinin yabancı ilamın kısmen veya tamamen tenfi-

zine veya isteğin reddine karar verebileceği belirtilmek suretiyle, yabancı ilamın değiştirilerek tenfiz edilmesi
nin mümkün olmadığı gösterilmiştir. Yabancı ilamda yer alan hükümlerin bir kısmının daha önce Türkiye' 
de veya yabancı ülkelerde yerine getirilmiş olduğu durumlarda tenfiz edilmeyen kısma ilişkin hakların kay
bolmaması amacıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan farklı olarak kısmı tenfiz esası da kabul edil
miştir. 

Yerine Getirme ve Temyiz Yolu : 
Madde 41. — Yetkili Türk mahkemesi tarafından tenf izine karar verilen yabancı ilam Türk mahkeme

lerinden verilen diğer ilamların sonuçlarını hâsıl edecek ve bunlar gibi icra edilecektir. 
Tenfiz davası sonucunda verilen kararların genel hükümlere göre temyiz edilebilmeleri mümkündür. Tenfiz 

davası sonucunda verilen kararın temyiz edilmesi halinde, yerine getirmenin temyiz sonucuna kadar durması ön
görülmektedir. 

Tanıma : 
Madde 42, — Bu madde ile Türk uygulamasında açıklığa kavuşmamış bir konu olan yabancı ilamların 

tanınması düzenlenmiş ve şartları gösterilmiştir. Yabancı ilamların cebri icraya yol açmaksızın sadece kesin hü
küm kuvvetinin kabulü anlamını taşıyan tanıma kural olarak tenfiz şartlarına tabi tutulmuş ancak bu konu
da karşılıklılık şartının aranmasına lüzum görülmemiştir. 

Yabancı ilam Türkiye'de görülmekte olan bir davada kesin hüküm veya kesin delil olarak ileri sürüldüğü 
takdirde, bu davayı gören mahkeme tanıma şartlarının yerine gelip gelmediğini araştıracak ve bunun gerçek
leştiğini tespit etmesi halinde Türk mahkemelerinden verilen kararların kesin hüküm kuvvetinin hâsıl ettiği so
nuçları uygulayacaktır, 

Yabancı ilama dayanılarak Türkiye'de idari bir işlem yapılması özellikle kişi hallerine ilişkin konularda 
ve nüfus kayıtiarındaki tescillerde sözkonusu olabilecektir. Bu durumda yabancı ilamın tanıma şartlarını haiz 
olup olmadığı yetkili Türk mahkemesinde açılacak bir tespit davası yolu ile tespit edilecek ve tanıma kararı 
verildiği takdirde buna dayanılarak gerekli idari işlem yapılacaktır. 

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi : 
Madde 43. — Milletlerarası ticari ilişkilerin yoğunluğu, hakem sözleşmeleri yapılması veya sözleşmelere 

hakem şartı konulmasına yol açmaktadır. Hakem kararlarının mahkeme kararlarından daha süratle verilerek 
ihtilafların daha çabuk sonuçlanması özellikle milletlerarası ticarette tahkim yolunun Itercih edilmesine sebep 
olmaktadır. Bu gelişme, işin mütehassısı olan ve tarafların güvendikleri kişilerce verilen kararların tenfizine 
ait şartlarında hukuki güveni sağlayan bir düzene bağlanmasını gerektirmektedir. Getirilecek düzenlemede, ha
kem kararlarının mahkeme kararlarından bir ölçüde daha kolay şartlarla tenfiz edilebilmesi amaca uygun 
olacaktır. 

Maddede hakem kararlarının tenfizi için milletlerarası sözleşmelere de uygun olarak kesnleşmiş olma ve 
icra kabiliyeti bulunma temel şartı öngörülmüştür. Maddenin 2 nci fıkrasında hangi mahkemelerin yer itiba
riyle tenfiz kararı vermeye yetkili oldukları belirtilmiştir,, 

Dilekçe ve İnceleme Usulü : 
Madde 44. — Dilekçe ve inceleme usulü başlığı altında yabancı hakem kararlarının tenf izini isteyen tara • 

fin dilekçesine ekleyeceği belgeler ve takip edilecek usul gönderilmiştir, 
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Ret Sebepleri : 
Madde 45. — Tasarının bu maddesine yabancı hakem kararlarının tenfiz talebinhij reddi hakkındaki se

bepler açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 

Ret sebepleri tek !tek sayılırken 1958 tarihli New York Sözleşmesinin genel şartları ve TürtdyeMe yapıl
mış Medeni Usul Hukuku Tasarıları alanındaki çalışmalarda gözönünde tutulmuştur. 

Maddenin 2 nci fıkrasında 1 nci fıkranın c, d, e, f, g, h bentlerinde yer alan şartların, hakem kararının 
reddini (isteyen tarafça ispatlanması hükmü getür&eırek tenfizin haksız biçimde engellenmesinin önüne geçü-
mek istenmiştir. Maddenin 1 nci fıkrasının a ve b bentlerindeki şartların, nitelikleri gereği, mahkemece tespit 
edilecekleri açıktır, 

III. KISIM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 
Madde 46. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi halinde yürürlükten kalkacak olan kanun belirtilmektedir. 
Yürürlük Tarihi : 
Madde 47. — Yürürlük tarihine ilişkindir. 
Yürütme : 
Madde 48. — Yürütmeye ilişkinidir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 10 Mart 1982 
Esas No. : 1J5 
Karar No. : 35 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Miletferaralsı Özeli Hukuk ve Usut Hukuku Hakkındaki Kanun Tasarısı ve gerekeesii Adalet Bakanlığı tem-
sMbiSinliın katılmasıyla Komisyonumuzca lincelenftp görüşüiDdü. 

Konu hakkında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesü iMMetierarası Özeli Hukuk Profesörü Hicrti Fişek 
ve 'İstanbul Ünıiversûiteısi Hukuk Fakültesi Miietterarası Özel Hukuk Profesörü Ergiim Nomer ve Aysel Çe-
Mkleiin ilmi görüş ve mütalaaları alımmak suretiyle, taşanının tâimü ve imlaıdıdleJÜeri ayrı ayrı tartışılarak yapıl
mış olan başliık ve maddelere ilişkim (ilave ve değişiklikler aşağıda acıkliammuş bulunmakltadıır. 

1. Taşanımın Ibitündi maddesi aynen kalbul edifaiştıkj 
2. Tasarının ikinci maddesinin üçüncü fıkrası maddeye açıklık getirtmesi için (uygulanacak yabancı huku

kun, kanunlar ihtilafı kuralarının bir başka hukuku yetkili kılması halinde bu hukukun maddi hükümleri uy
gulanır) şeklinde kalemle aihnmışitıır. 

3,ı Tasarımım üçüncü maddesinlin ikinci satırındaki (kıstaslarına) keimesli (esaslarına) olarak düzeltilmek 
suretiyle madde toenitmısıönımıiştir, 

4- Tasarının dördüncü ımadldbsinim ikinci satırındakli (bu konuda) deyimi (bu kanonda) olarak tashih edil-
miş ve madde bentlerdnkt sonundaki nokitali virgül, virgül' olarak düiztöltilmiştiri 

5. Tasarımın beş, altı ve yedinci maddeleri aynen kalbul oltunmuşitur.] 
6. Tasarınım sekizinci maddesinin son fıkrasındaki (gerçek) kelimesi (fiili) olarak düzeltilmek sureliyle 

madde (benimsenmiştir3 
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7. Tasarının dokuzuncu maddesinin ikinci satırındaki (ve) bağlacı (veya) (kararı) kelimesi (kararının) ola-
ralk düzeltilmiş vö ikinci fııkranıın ıbaşınldalki (bununla) Iberalber) deylimli metinden çıikarılmrş, düımlle başı iise 
(büyük 'harfle yazılmış ve madde bu haliyle lbenimsenmlişitir.i 

(8̂  Tasarınım onuncu •maddâsindeki (ölüm) kelimeleri (ölmlüş sayılma) olarak düzeltilimıişjtir. 
9. Tasarının onlbirinci maddesinin son saitırınıdaiki (iseler) Ikeffiimes'inlden sonraya, maddeye açılkliılk getıir-

mesli içlin, (müşterek ilkâimfe'tgâıh hukuku bulunmadığı 'takdirde), kısmı 'eklenmiş ve madde böylece kabul edil-
raşlt'ir. 

İÖ. Tasıarmın oniilkinici maddesi uifak bir redaksiyona UaJbi 'tutulmuştur. 
11. Tasarının onüçünjcü maddesi; açıklık 'getirilmesi içlin yeniden Itandim olunmuştur.; 
12. Tasarının ondördünoü maddesinin beşinci satırunldaki. (hukuku), kelılmlesinlden sonra (bu da) deyimi 

ilave edilmdk surdtiyle ımaldde Ibeniimsenımişitlir. 
13., Taşanının lonlbeş ve onaltıncı maddelerinde ufak fofirer redaksiyon yaipılmı'şltır. 
14. Tasarının ianyedindi imaddesi aynen kalbul edilmiştir^ 
15. Tasarımım loinsdkıiziinei maddesinin son satırındaki (birlikte) kelimesi imetiniden çıikarılmışitıır, 
16. Ta'saradıın onidokuzuncu madldösi aynıen 'benimsenmiştir,] 
17. Tasarımın ylirımiınci maddesinin ikinci satırındaki (hükümı) kelimesi (bütün), (verasete) kelimesi (vasi

yete), l(konular) deyimli (hususlar) olaraik düzeltilmiştir.; 
V8i Taşanının yiırmlibirinci maddesi aynen kalbul edilimliştir. 
19. Tasarnnın yiılmlİkinci madddsiniın birinci satırındaki (tabiidir) kölilmesinden sonraki (.) yerine (,) Iklonıul-

muş, Ibeşiındi saltırın ıbaşınldalki ((kanunî) kelimesi metinden çıkamlmıiiş yine tou satırdaki (bulunmayan) deyimi 
(Ibulunim'aması haıllinlde) olarak diülzel'tilrriitş ve altıncı satırdalkii (ölüme 'bağlı talsarruiflaridahı ıdoğaln halklar sak
lıdır) kısmı (metinden çılkarılmiiışftır. 

20H Tasarının yirmliıüçümdü [maddesinde ufak Ibazı kelime dü'zdltiJımlelerfi lyafpıltaıişjtır. 
2Vi Tasarının yirmıidört, ytiırmilbeş ve ykmialtıncı maddeleri aynen benimsenmiştir. 
22. Tasarının yiirimiiyedünlai mıaiddelsînin birinci satırındalkli (iç (hukukun yer İtibariyle yetki 'kuralları) kıs

mı, ikindi saltıfıınidalkıi (yötikislini,) kelimesinden sonraya yazılmak suretiyle maldde tanzim olunmuşturj 
23. Tasarının yirmlisdkiızinlci maddesi yeniden redaksiyona talbi tutulmuştur. 
24.] Tasarının yiılmlidolkuzuncu maddesinin başlığındaki (bazı) kelimesi, ilişkinden sonraya atamış ve mad

denin iklinci saitırındaiki (ölüm) deyimi (ölmüş sayılma) olarak düzeMlmlişitir.ı 
25J Tasarımun otuz, otuzbir ve otuz'ilkinlci maddel'eıli aynen kalbul ©dilmiışltlir. 

26: Tasarının otuzüçüneü maddesinin başlığı (yabancı Devletlin yargı imuafiiydtinden yararlanamayaca
ğı haller) olaraik düzenlenmiş, (maddenin /birinci satırındaki (Devletin) deyÜımlinlddki (in) edatı Ikaldırılmaş ve -
ikindi saitırındaiki (ihtilaflarında) kelimesi (ihtilaflarda) olaraik düzeltilmiş/tir. 

27. Tasarının otuzdörldümcü maddesinin; ikinci satırındaki (ilişkin) kelimesinin sonuna (olaraik veriıllmliş 
ive) deyimi lilaVe /edilmiş ve" madde (bu surdtle ben!imsenmliş'tlir,ı 

128. Tasarının otuzlbeşjinbi malddesimiin ıbaşlığı mialddle gerdkçesine uygun olaraik (görev vte yetlkli) olaraik 
düZeitilmiiş ve maldde Iböyiece kabul ediılımiştir. 

29,, Tasarının <dtuzalltı ve otuzyedinoî maddeleri aynen ikalbul olunlmuışjtun. 
3ÖLH Tasarının ıdtuızsdklizınlci maddesinin (a) bendindeki (teamülün) Ik'eiimıesi (fiili uygulamanın) döyimi şdk-

Ilnlde ıdüzleltiilmiş ve (e) ıbendinin başına (Türlklerlin) tabliri ilave ©dilmiiştir. 
31 j Tasarının ötuzdolkuz ve Ikırfkıncı maddelerimde ikelime, harf ilave Ve dlüizeltmelierii yapılmıiıştır. 
32. Tasarının Ikırikihirinci Jmıaiddesi aynen kabul edilm'işltir/ 
33. Ta'sarinın Ikıırlfcilkinlci maddesinin ibaşlığı (yabancı ilamların tanınması) olaraik 'tanzim edilmek suretiyle 

madde benimsenmiştir. 
34.. Tasarının kırküç ve kırkdördüncü maddeleri aynen ikalbul ödilmliş'tir. 
35, Tasarının kırkbeşinci maddesine (a) bendi olaraik (ta'hkiim ısözleşlmiesi yapılmamiış veya esas sözleşme

ye talhikiim şarltı 'kbnulmaımrş İse,) yeni Ibir ihükümı gdtirilmiış ve lesas öıaddeddktt hairflar (a) dan itibaren ye
nliden sıraya ikonulmu'ş ve son fılkradalki (c) harfi ıkaldınlaralk (g) den sonra (Jh ve i) harfleri fılfcraya yazıl-
m'alk suretiyle madde 'kalbul edifaiştir. 
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36,. Tasarının kaldırılan hükümlere iişlkin Ikınkaltıncı maddesindeki (Kanunu (mıuıvalkkalt) deyiminden 
sonra (ile 1086 sayılı Huikuik Usulü Muhakemeleri Kanununun 18 nci miaddesli ve aynı Kamunun yabancı 
ilamların tanınması ve tenfizine ilişkin dokuzuncu Babının Birinci Fasıl) mötin olarak maddeye ilave edilmiş ve 
maidde bu halliyle Ikalbul eddılknişjtıLr. 

37. Tasarının yürürlüğe ilişkin kırkyedi ve yürütmeye ilişildin ıkiriksdkizünci maddeleri aynen benimsen
miştir,; 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla ari olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Karşı oylar gerekçem eklidir 

Necip BİLGE 
Üye 

(Söz hakkım saklıdır) 

Necdet GBBOLOĞLU 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanveküli 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

(Söz hakkım mahfuzdur) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A, Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

(Muhalifim, gerekçe eklidir) 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunmadı) 
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KıARSI IÖY GEREKÇESİ 

Tasarının aşağıdaki ımıaddeJerİnde Komisyon çoğunluğunun düzenlemesine şu nedenlerle karşıyım: 

Madde 111. — Maddenin kenar «başlığı ikinci fıkrayı kapsamamaktadır. Kenar başlığın «Nişanlılüc» olma
sı daJha doğrudurH 

Maddenin ikinci fıkrasında Mİî ıanİanma değil, nişanlılık Idüzienlenldliğinldenı fılklranın düzenlönnıesi şöyle ol-
malıidir̂  «Nıişatılığa ve sona ermesline müşterek tttıiıli nuikuk, taraftar 'ayrı vatandaşlıkta iseler Türk hukuku 
uygulanır.». 

Madde 12̂  — Maddenin 3 neti fıkrasının başındaki «Evlenmenin genel hükiüimılera>> 'ibaresi yerine «Bvliili-
ğlin geniel nüMimllteri» ibaresi konmal'ıdır. Çünkü evlenme bir anda başlar ve biter. Fıiklranın amacı evlenmey-
ler kurulan evMiği düzenlemıelklfcî  Nitekim, 'doğru olarak 14, 15, 17 ndi maddelerde «eıvnlfc» deyimli kıila-
nıümııştır.. 

Madde 14. — Maddenin son fiknasının başındaki «Evlenmeden sonra» yerine «Evlilikle» deyimi kon-
mandara 

Tasarının II. kısım başlığı «Milletlerarası Usul Hukuku» yerine «Miieüerarası Özel Usul Hukuku» 
olarak değiştliriiiİmeİdir. 

Komisyonda bu 'dbğilşliildliklerie, Medeni Kanunun deyimlerinin benlilmlsenmösi nedeniyle, ilfeifaJt tedMlrnemiş-
tki Oysa ki, yeni düzenlemeler, önceki kanuna yöneltien haklı doktrlinal deıştârilere dltülbar etmeli, eski haitalı 
düzenlemeleri yeni kanunlarda devam eMırmıemeiidir. 

Saygı ile arz ©derim. 

11 . 3 a 1982 
Serda KURTOĞLU 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET GEREKÇESİ 

26 ncı maddedeki (zenginleştirme) deyiminin kasdedillen kavramın kaalşıâğı olarak kabullü doğru değildir. 
Zira Allt Komisyon mıeitindelki ı(lilkltisap-ac-giMseıt!ion) kazandıocı anlamına gelir.; Her kazandırıcı fil daima 
(zenginleştirici) değl'dir, Bu sebeple (iiküisap) deyiminin yerine i(zengMe#rme) 'kelimesinin alınmasuna muha
lifimi 

.11 . 3 . 1982 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 

I. KISIM 
Milletlerarası Özel Hukuk 

I - BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Konu ve Kapsam : 

MADDE 1. — Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, 
Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlen
miştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. 

Yabancı Hukukun Uygulanması : 

MADDE 2. — Hâkim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hu
kuku resen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde, Türk 
Hukuku uygulanır. 

Uygulanacak yabancı hukuk ilgili Devletin iç maddi hukuk kurallarıdır. Uygulanacak yabancı hukukun 
kanunlar ihtilafı kurallarının Türk Hukukunu yetkili görmesi halinde Türk maddi hukuku uygulanır. 

Değişken İhtilaflar : 
MADDE 3. — Yetkili hukukun vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken kıstaslarına göre tayin edildiği 

hallerde, bu konuda aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken 
esas alınır. 

Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin edildiği 

hallerde, bu konuda aksi öngörülmedikçe : 
a) Vatansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadığı hallerde mutad mesken, o dahi yoksa dava tarihinde 

bulunduğu Devlet hukuku; 
b) Birden fazla Devlet vatandaşlığına sahip planlar hakkında bunların aynı zamanda Türk vatandaşı ol

maları halinde Türk hukuku; 
c) Birden fazla Devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, da

ha sıkı ilişki halinde bulundukları Devlet hukuku, 
Uygulanır, 

Kamu Düzenine Aykırılık : 
MADDE 5. — Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açık

ça aykırı olması halinde, hu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır. 

Hukuki İşlemlerde Şekil : 
MADDE 6. — Hukuki işlemler, yapıldıkları yer hukukunun veya o hukuki işlemin esası hakkında yetkili 

olan hukukun öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilirler. 

Zamanaşımı : 
MADDE 7. — Zamanaşımı, söz konusu hukuki ilişkinin esasına uygulanan hukuka tabidir. 
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ADAUET KOMİSYONUNUN KlAlBUL ETTIĞİÎ IMETÎN 

MiUedenaııiaisı özel Hukuk ve Osu! Hukuku Hakkımda Kanun Tasana 

I. KISIM 

Milletlerarası Özel Hukuk1 

I - BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MAİDDE 1. — Ta'sarının bilinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı Hukukun Uygulanması :• 

IMlAfDDE 2. — ıHâlkim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku 
resen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

Yabancı hukukun olaya ilişildin hükümlerinin tümı araştırmalara rağmen tespit edilmemesi (halinde, Türk 
Hukuku uygulanır. 

'Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar Ih't'ilafı kurallarının bir başka hukuku yetkili kılması Ihal'in'de bu 
hukukun maddi hükümleri uygulanır. 

Değişken İhtilaflar : 
MIAÜDE 3. — Yetkili 'hukukun vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken esaslarınla göre tayîn edildiği 

halerde, aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken esas alınır. 

Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk : 
IMAIDDE 4. — IBu kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık «sasına göre tayin edildiği 

hallerde, bu kanunda ak'si öngörülmedikçe: 
a) Vatansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadığı hallerde mutad mesken, o dahi yoksa dava tarihlinde bu

lunduğu Devlet hukuku; 
b) IB'irden fazla iDevlet Vatandaşlığına sahip olanlar (hakkında bunların, aynı zamanda Türk Vatandaşı ol

maları hal'inde Türk hukuku; 
c) IBirden fazla Devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, da

ha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku, 
Uygulanır.. 

'MAİDDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IMÎAİDDE 6. — Tasarının altıncı maddesi aynen kabul edilmliştir-

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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II - BÖLÜM 

Kanunlar İhtilafı Kuralları 

Ehliyet : 

MADDE 8. — Hak ve fiil ehliyeti ilgilinin milli hukukuna tabidir. 
Milli hukukuna göre ehliyetsiz olan bir yabancı Türk hukukuna göre ehil dse, Türkiye'de yaptığı hukuki 

işlemle bağlıdır. Aile ve miras hukuku ile yabancı ülkedeki taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklara ilişkin iş
lemler bu hükmün dışındadır. 

Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt hali vatandaşlığının değişmesi ile sona ermez. 
Tüzelkişilerin veya kişi ve mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi, bu yok

sa gerçek idare merkezi hukukuna tabidir. 

Vesayet ve Hacir : 

MADDE 9. — Vesayet ve hacir ıkararı verilmesi ve sona erdirilmesi sebepleri, hakkında vesayet ve hacir 
kararı verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin milli hukukuna tabidir. 

Bununla beraber yabancının milli hukukuna göre vesayet veya hacir kararı alınması mümkün olmayan 
hallerde, bu kişinin mütad meskeni Türkiye'de ise Türk hukukuna göre vesayet veya hacir kararı verilip kal
dırılabilir. 

Gaiplik : } 

MADDE 10. — Gaiplik veya ölüm kararı, hakkında gaiplik veya ölüm kararı verilecek kişinin milli hu
kukuna tabidir. Gaibin eşi veya mirasçılarından birinin Türk vatandaşı olması veya milli hukukuna göre hak
kında gaiplik veya ölüm kararı verilemeyen kişinin mallarının Türkiye'de bulunması halinde Türk hukukuna 
göre gaiplik veya ölüm kararı verilir. 

Nişanlanma : 

MADDE 11. — Nişanlanma ehliyeti ve şartları taraflardan herbirinin kendi milli hukukuna tabidir. 
Nişanlanmanın 'hükümlerine ve sonuçlarına müşitlerek milli hukuk, taraflar ayrı vatandaşlıkta iseler Türk hu

kuku uygulanır. 

Evlenme : 

MADDE 12. — Evlenme ehliyeti ve şartlarına taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukuku 
uygulanır. 

Evlenmenin şekli yapıldığı yer hukukuna tabidir. Milletlerarası sözleşmeler hükümlerine göre konsolosluk
larda yapılan evlenmelerin geçerliliği saklıdır. 

Evlenmenin genel hükümleri eşlerim müşterek milli hukuklarına tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta ol
maları halinde müşterek ikametgâh hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun 
dahi bulunmadığı hallerde Türk Hukuku uygulanır. 

Boşanma ve Ayrılık : 

MADDE 13. — Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. 
Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgâh hukuku müşterek ikametgâhın bulunmaması halinde, 

Türk hukuku uygulanır. 
Geçici tedbir niteliğinde olmayan, boşanma ve ayrılıkla ilgili nafaka talepleri, boşanma ve ayrılık hakkın

da yetkili olan hukuka tabidir. 
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II - ıBÖLÜM 

Kanunlar İhtilafı Kuralları 

Ehliyet •' 

MADDE 8. — Hak ve fiil (ehliyeti ilgilinin milli hukukuna taiblMr. 
'Milli hukukuna göre ehliyetsiz olan bir yabancı Türk deki taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin iş

lemle bağlıdır. Aile ve miras (hukuku il'e yabancı ülkeddki taşınmaz mallar üzerindeki ayni halklara linkin 'iş
lemler bu hükmün dışındadır. 

Kişinin milli kanunu ile kazandığı jüşt hali vatandaşlığının 'değişmesi ile «sona ermez, 
Tüzelkişilerin veya küş'i ve mal topluluklarının hak ve ıfiil ehliyetleri, statülerindeki idare merkezli, bu yoksa 

fiili idare merkezi hukukuna tabidir* 

Vesayet ve Hacir : 

MADDE 9. — Vesayet ve hacir karan verilmesi ve sona erdirilmesi sebepleri, hakkında vesayet veya ha
cir kararının verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin milli hukukuna tabidir. 

Yabancının milli hukukuna göre vesayet veya hacir kararı alınması mümkün olmayan hallerde, bu kişinin 
mutad meskeni Türkiye'de İse Türk hukukuna göre vesayet veya hacir kararı verilip kaldırılabilir. 

Gaiptik : 

MADDE 10. — Gaiplik veya ölmüş sayılma kararı, hakkında gaiplik veya Ölmüş sayılma kararı verilecek 
Misinin milli hukukuna tabidir. Gaibin eşi veya mirasçılarından birinin Türk vatan'daşı olması veya milli hu
kukuna göre hakkında gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilemeyen kişinin mallarının Türkiyede bulunması 
halinde Türk Hukukuna göre gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilir. 

Nişanlanma -' 

İMAjDDlE lıl. — ıMişanlanma ehliyeti ve şartları taraflardan herbirin'in kenldi milli hukukuna 'tabidir, 
'Nişanlanmanın hükümlerine ve sonuçlarına müşterek milli hukuk, taraflar ayrı vatandaşlıkta iseler, müş

terek ikametgâh hukuku bulunmadığı takdirde, Türk Hukuku uygulanır. 

Evlenme : 

MADİDE 12. — Evlenme ehliyetine ve şartlarına taraflardan her biririin evlenme anındaki milli hukuku 
uygulanır. 

Evlenmenin şekli yapıldığı yer hukukuna tabidir. Milletlerarası sözleşmeler hükümlerine göre konsolosluklar
da yapılan evlenmeler geçerlidir, 

Evlenmenin genel hükümleri eşlerin müşterek milli hukuklarına tabidir. Tarafların ayn vatandaşlıkta olma
ları halinde müşterek ikametgâh hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da
hi (bulunmadığı hallerde Türk Hukuku uygulanır., 

Boşanma ve Ayrılık : 

MADDE ıl'3. — IBoşanrcıa ve ayrılık sebepleri Ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir., 
Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgâh hukuku bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken

leri hukuku, bunun dahi bulunmaması halinde, Türk Hukuku uygulanır. 
Geçidi tedbir niteriğünde olmayan, boşanma ve ayrılıkla ilgili tüm nafaka talepleri, boşanma ve ayrılık hak

kında yetkili 'olan huikuka tabidir, 
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Evlilik Malları : 

MADDE 14. — Eşler evlilik malları hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki milli hukuklarından bi
rini seçebilirler; böyle bir seçim yapılmamış olan hallerde evlilik mallan hakkında evlenme anındaki müşte
rek milli hukuk, müşterek bir milli hukukun bulunmadığı hallerde, evlenme anındaki müşterek ikametgâh 
hukuku, bulunmadığı takdirde malların bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

Evlenmenin genel hükümleri eşlerin müşterek milli olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere, 
bu yeni hukuka tabi olabilirler. 

Evlilik îçi Nesep : 

MADDE 15. — Evlilik içi nesep ilişkileri doğum anında evliliğin tabi olduğu genel hükümleri düzenleyen 
hukuka tabidir. 

Nesebin Düzeltilmesi : 

MADDE 16. — Nesebin düzeltilmesi düzeltme anındaki babanın milli hukukuna, nesebin buna göre dü-
zeltilmemesi halinde ananın milli hukukuna, buna göre dahi düzeltmenin mümkün olmaması halinde, çocuğun 
milli hukukuna tabidir. 

Evlilik Dışı Nesep : 

MADDE 17. — Tanıma, tanıyanın tanıma anındaki milli hukukuna tabidir. Evlilik dışı çocuk ile ana ara
sındaki kişisel ve mali ilişkilere anamn milli hukuku, çocuk ile baba arasındaki kişisel ve mali ilişkilere ise 
babanın milli hukuku uygulanır. 

Evlat Edinme : 

MADDE 18. — Evlat edinme ehliyeti ve şartları hakkında taraflardan her birinin evlat edinme anındaki 
milli hukuku uygulanır, 

Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin milli hukukuna, birlikte evlat edinme halinde ise evlenmenin 
genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 

Evlat edinmeye diğer eşin rızası konusunda, eşlerin milli hukukları birlikte uygulanır. 

Velayet : 

MADDE 19. — Velayet nesebi düzenleyen hukuka tabidir. 
Boşanmada velayete ilişkin sorunlar hakkında boşanmanın tâbi olduğu hukuk uygulanır. 

Vesayet ve Kayyımlık : 

MADDE 20. — Vesayet ve hacir kararı verilmesi ve sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan hüküm ha
cir veya verasete ilişkin konular ve kayyımlık Türk hukukuna tabidir. 

Yardım Nafakası : 

MADDE 21. — Yardım nafakası borçlunun milli hukukuna tabidir. 

Miras : 

MADDE 22. — Miras ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar hakkında Türk 
hukuku uygulanır. 

Mirasın açılmasına, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu yer hukukuna tabidir. 
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Evlilik Malları : 

MAfDDE 14. — ıBşler evlilik malları hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki rrfilli hukuklarından bi
rini 'seçebilirler; böyle bir seçim yapılmamış odan hallerde evlilik malları 'hakkında evlenme anındaki müşte
rek milli hukuk, mlüş'terek 'bir milli hukukun bulunmadığı hallerde, evlenme anındaki müşterek ikametgâh hu
kuku, bu da bulunmadığı takdimde maflların bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

(Evlenmeden sonra yeni bür müşterek hukuka sahip olan eşler, lüçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere, 
bu yeni hukuka tabi olabilirler, 

Evlilik İçi Nesep : , 

(MADDE ıl5.«— .Evlilik içi nesep ilişkileri doğum anın dakJi evliliğin genel hükümlerini düzenleyen hukuka .ta
bidir. 

Nesebin Düzeltilmesi: 

IMAIDDE 16. — Nesebin düzeltilmesi düzeltme anındaki babanın mili hukukuna, nesebin bu hukuka göre 
düzeîtilememesi halinde ananın milli hukukuna, buna göre 'dahi düzeltmenin mümkün olmaması halinde, ço
cuğun mili hukukuna tabidir. 

IMAIDDE 17. — Tasarının onye/dinci maddesi aynen kabul ed'İmiştir. 

Evlat Edinme : 

MADDE '18. — Evlat edinme ehliyeti ve şartlan hakkında taraiflar'dan herblrindn <evlat edinme anındaki 
milli hukuku uygulanır- * 

Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin rnıiılli hukukuna, birlikte evlat 'edinme halinde ise evlenmenin 
gendi hüktfmleridi düzenleyen hukuka tabidir. 

Evlat edinmeye diğer eşin rıza'sı konusurida, eşlerin milli hukukları uygulanır. 

(MAlDDtE 119. — Tasarının ondtakuzuncu maddesi aynen kabul ddÜlmiştir., 

Vesayet ve Kayyımlık ; 

İMA0DE 20. — Vesayet ve hacir kararı veriîmıesi ve sona er'dirilmesi sebepleri 'dışında kalan bütün hacir 
veya vesayet© ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk Hukukuna tabidir, 

MADDE 21. — Tasarının yinmlifoirinci madidesi aynen kalbul edilmiştir. 

Miras : 

IMAIDDE 22. — Miras lölenin milli hukukuna tabidir, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar hakkıhda Türk 
Hukuku uygulanır., 

Mirasım 'açılmasına, iktisabına ve takdimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu yer hukukuna tabidir. 
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Kanuni mirasçılar arasında gerçek kişi bulunmayan Türkiye'deki tereke Devlete kalır. Ölüme bağlı tasar
ruflardan doğan haklar saklıdır. 

Ölüme bağlı tasarrufun şekli 6 ncı madde hükmüne bağlıdır, ölenin milli hukukuna uygun şekilde yapılan 
ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. 

Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarrufun yapıldığı andaki milli hukukuna tabidir. 

Ayni Haklar : 

MADDE 23. — Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet ve diğer ayni haklar malların bulunduğu 
yer hukukuna tabidir. 

Taşınmakta olan mallar üzerindeki ayni haklara varma yeri hukuku uygulanır. 
Yer değişikliği halinde kazanılmamış ayni haklar Şey'in son bulunduğu yer hukukuna tabidir. 
Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin hukuki işlemler şekil yönünden bu malların bulundukları 

yer hukukuna tabidir. 

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri ; 

MADDE 24. — Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri kanuna tabidir. 
Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olmaları halinde borcun ifa yeri hukuku, borcun ifa yerinin 

birden fazla olması halinde borç ilişkisinin ağırlığım teşkil eden pdim'in ifa yeri hukuku, bu yerin de tespit edi
lemediği hallerde ise, sözleşmenin en yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

Haksız Fiiller : 

MADDE 25. — Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin işlendiği yer hukukuna tabidir. 
Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldiği yerin farklı ülkelerde olması halinde, zararın mey

dana geldiği yer hukuku uygulanır. 
Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülke ile daha yakın irtibatlı olması halinde bu ülke hu-, 

kuku uygulanabilir. 

Sebepsiz Zenginleşme : 

MADDE 26. — Sebepsiz zenginleşme bir hukuki ilişkiye dayanıyorsa bu ilişkinin tabi olduğu hukuk, di
ğer hallerde sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği yer hukuku uygulanır. 

II. KISIM 

.'Milletlerarası Usul Hukuku 

I - BÖLÜM 

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 

Milletlerarası Yetki : 

MADDE 27."— iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini ta
yin eder. 

Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar : 
MADDE 28. — Türkiye'de ikametgâhı olmayan Tüfk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları, Tür

kiye'de yer itibariyle yetkili mahkemenin bulunmaması halinde ilgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer, Tür
kiye'de sakin değilse Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesinde, bulunmadığı takdirde Ankara Mahkeme
sinde de görülebilir. 
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Mirasçılar arasında gerçek ıkiişi bulunmaması halinde Türk'iyeMeki tereke ıDeVlete kalır. 
ÖKime bağlı (tasarrufun şekli '6 ncı maıdâe hükmüne bağlıdır. Ölenlin mili hukukuna uygun şekiMe yapılan 

ölüme bağlı tasarruflarda geçerlidir. 
Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti tasarrufta (bulunanın, tasarrufun yapıldığı andaki mÜIli hukukuna tabidir. 

Ayni Haklar : 

ıMADDE 23. — Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet .hakkı ve diğer ayni haklar maların bulun
duğu yer hukukuna tabidir, 

Taşınmakta olan malılar üzerindeki aynı haklara varma yeri hukuku uygulanır. 
Yer değişikliği halinde henüz kazanılmamış aynı haklar malın son bulunduğu yer hukukuna tabidir. 
Taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklara 'ilişkin hukuki lişlemller ışekil yön'üriden 'bu malların bulundukları 

yer hukukuna tabidir, 

MADDE 24. — Ta'sarınm yirmidördüncü maddesi aynen kabul ^dilimiişitir, 

MADDE 25. — Tasarının yiiTmlibeşiinci maddesi aynen kabul etfÜmiştıir. 

MADDE 26. — Tasarının yirmiaHtıncı maddesi aynen kabul ddilm^tir. 

II. (KISIM 

^Mikıtılieırariaisı UisuH Hukuku 

I - BÖLÜM 

Türk Mahkemelerimin Mîüetfllerarası Yeıtkisi 

Milletlerarası Yetki : 
MADDE 27. — Türk Mahkemelbrkıin MüMteraraısı yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetlkii kuralları, 

tayin eder. 

Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar : 
MADDE 28. — Türkiye'de akametgâhı bulunmayan Türk vaıtaınıdaşlairının küsi hallilerine iişkün davaları, 

ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkü 
mahkemede, bulunmaması hainde "ilgilinıin Türkiye'de sakıin olduğu yer, Türîdiyeide sakin değilse Türkiye' 
deki son ikametgâhı mahkemesinde, oda bulunmadığı (takdirde Ankara Mahkemesinde görülebilir. 
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Yabancıların Bazı Kişi Hallerine İlişkin Davalar : 

MADDE 29. — Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, hacir, gaiplik ve 
ölüm kararları ilgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince ve
rilebilir. 

Miras Davaları : 

MADDE 30. — Mirasa ilişkin davalar ölenin Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesinde, son ikametgâ
hının Türkiye'de olmaması halinde terekeye dahil malların bulunduğu yer mahkemesinde de görülebilir. 

Yetki Anlaşması : 

MADDE 31. — Yer itibariyle yetkinin kamu düzeni veya münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği 
hallerde, taraflar aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazbğın yabancı bir 
devlet mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. Yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması 
halinde dava yetkili Türk mahkemesinde görülür. 

Teminat : 

MADDE 32. — Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı ger
çek ve tüzelkişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 
belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar. 

Mahkeme, dava veya taikibin niteliğine ve duruma göre davacıyı veya takip isteğinde bulunanı karşılıklı
lık esasına göre teminat göstermekten muaf tutabilir, 

Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti : 

MADDE 33. — Yabancı devletin özel hukuk münasebetinden doğan hukuki ihtilaflarında yargı muafi
yeti tanınmaz. Bu gibi ihtilaflarda yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir. 

II - BÖDÜM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması 

Tenfiz Karan : 

MADDE 34. — Yabancı mahkemelerden Verilmiş hukuk davalarına ilişkin o devlet kanunlarına göre ke
sinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı ve
rilmesine bağlıdır.' 

Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı 
istenebilir,: 

Yetki ve Görev : -

MADDE 35. — Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir, 

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kimsenin Türkiye'deki ikametgâhı yoksa sakin olduğu yer mah
kemesinden, Türkiye'de ikametgâhı ve sakin olduğu bir yer mevcut dePse Ankara veya İstanbul mahke
melerinden istenebilir. 
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Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Bazı Davalar : 

MADDE 29. — Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan yalbaıncı hakkımda vesayet, klayyımlhk, hacir, galiplıik 
ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye'dıe ısakıin olduğu yer, sakin değilse imalarının bulunduğu yer 
mahkemesince veri'leblir. 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu ınaddesi aynen ka'bui ödiülmiişıtitr. 

MADDE 31. — Tasarının otuabMnci maiddetsıi aynen kabul edimiştlir. 

MADDE 32. — Tasarının otuzâkinci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararlanamayacağı Haller : 

MADDE 33. — YaJbancı Devlet özel hukuk mıünasöbetinıden doğan hukıukîi ihtilaflarda yargı muafiyeti 
tanınmaz. Bu gibi ihtilaflarda yabancı Devletin diplomatik temsilıcilıerine tebligat yapılabilir, 

II - İBÖLÜIM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenıfiizi ve Tanıınirnası 

Tenfiz Karan : 

MADDE 34. — Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişklin olarak verilmiş ve o Devlet Kanunla
rına göre kesMeşmiş bulunan lamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından ıten-
füız kararı verilmesine bağlıdır. 

Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz karan 
istenebilir. 

Görev ve Yetki : 

MADDE 35. — Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. 

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz İstenen kimsenin Türkiye'deki ikametgâhı yoksa sakin olduğu mahkeme
sinden, Türkiye'de (ikametgâhı ve sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara veya İstanbul mahkemelerin
den istenebilir. 
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Tenfiz İstemi : 

MADDE 36. — Tenfiz istemi dilekçe ile olur. Dilekçeye, karşı taraf sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede 
aşağıdaki hususlar yer alır. 

a) Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad, soyadı ve adresleri; 
b) Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilamın 

tarih ve numarası ve hükmün özeti; 
c) Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu. 

Dilekçeye Eklenecek Belgeler : 

MADDE 37. — Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir : 
a) Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi; 
b) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış ter

cümesi. 

Tenfiz Şartları : 

MADDE 38. — Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir. 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma ya
hut o devldtte Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya 
teamülün bulunması, 

b) îlaimın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, 
c) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kimsenin hükmü veren mahkemeye usulüne 

uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gı
yapta hüküm verilmiş ve bu kimsenin yukarıdaki hususlardan birine dayanan tenfiz isteğine karşı Türk mah
kemesinden itiraz etmemiş olması, 

d) Hükmün kamu düzenine veya kamu yararına açıkça aykırı bulunmaması, 
e) Kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kurulları gereğince yetkili kılınan huku

kun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönden itiraz etmemiş olması. 

Tebliğ ve İtiraz : 

MADDE 39. — Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir, tstem, 
basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. 

Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığı veya yabancı mahkeme ilamım 
kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu 
öne sürerek itiraz edebilir. 

Karar : 

MADDE 40. — Mahkemece ilamın kısmen veya tamamen terifizine veya istemin reddine karar verile
bilir. Bu karar ilamın altına yazılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır. 

Yerine Getirme ve Temyiz Yolu : 

MADDE 41. — Tenf izine karar verilen yabancı ilamlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi 
icra olunur. 

Tenfiz talebinim kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz, 
yerine getirmeyi durdurur. 
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MADDE 36. — Tasarının oftuzaftuıncı mıaddesü aynen kaıbul «dliteiştir. 

MADDE 37. — Tasarımın otuzyödiinci maidideai aynen kabul edilmiştir. 

Tenfiz Şartları : 

MADDE 38. — Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağüdalkli ışanttlkr daMilüde verir. 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile tanını verülldliği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma ya
hut o Devleıttıe Türk mahkemelerinden verilmıiş ilamllarını ftenıfiMrii mümkün kıtam bir kamum hükmünüm veya 
fiili uygulamanın bulıuınimaisı, 

b) İlamım Türk mahkemelerimin münhasır yötkifeiınie girmeyen bir konulda verilmiş olması, 
c) O yer kamıunilkrı uyarımca, kenldisine karşı tenfiz isitenen Jarnısenıim hükmü veren mahkemeye usulüne 

uygum ıbir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanoınlaıra aykırı bir şekiilde gı
yapta hüküm verilmiş ve bu toimtsenio yukarıdaki hususlardan birine dayanan tenüz isiteğine karşı Türk 
Mahkemesline itiraz etmemiş olması, 

d) Hükmün kamu düzenlime veya yararına açıkça aykırı buıllunmaması, 
e)Türk!Iıerim kişli hallilerine ilişkim yabancı ilamda Türk kamunllar 'ihtilafı kuruları gereğince yetkülli kıiııman 

h\dcuik!uın uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının ıtenfize bu yönden ittiiraz etmemiş oilmasj. 

Tebliğ ve İtiraz : 

MADDE 39. — Tenıfiz ılsltemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birilikte karşı tarafa tebliğ edilıir. tstöem, 
basit yargılama usulü hükümlerinle göre incelenerek karara bağlanır. 

Karşı taraf ancak bu bölüim hükümlerine göre ıtenfiz şafttanım bulunmadığı veya yabancı mahkeme ila-
mumın kısmen veya tamamen yerine getürilmiş yahult yerine ge*irilknesıine engel bir sebep ortaya çıkmış oldu
ğunu öne sürerek iltüraz edlebillir. 

Karar : 

MADDE 40. —Mahkemece 'ilamın küsmen veya tamamen tenfizine veya üstemin reddine karar verilebilir. 
Bu karar yabancı mahkeme iamınan alitına yazılır ve hâktim tarafından mühürlenip (imzalanır. 

MADDE 41.. — Tasarımın kırkbiırinci ımaidideSi aynen kaıbul edimişit/ir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1000 



— 30 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Tanıma : 

MADDE 42. — Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak ileri sürülebilmesi, yaban
cı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 38 nci maddenin (a) bendi uy
gulanmaz. 

İhtilafsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tabidir. 
Yabancı mahkeme ilamına dayanılarak Türkiye'de idari bir işlernin yapılmasında da aynı usul uygulanır. 

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi : 

MA'DDE 43. — Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış yabancı hakem kararlan tenfiz edilebilir. 

Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye mahkemesinden di
lekçeyle istenıir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen tarafın Türkiye' 
deki ikametgâhı, yoksa sakin olduğu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer 
mahkemesi! yetkili sayılır. 

Dilekçe ve İnceleme Usulü : 

MADDE 44. — Yabancı bir hakem kararının tenfizini isteyen taraf, dilekçesine aşağıda yazılı belgeleri 
karşı taraf sayısı kadar örnekleriyle birlikte ekler. 

a) Tahkim sözleşmesi veya şartının aslı yahut usulüne göre onanmış örneği, 
b) (Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış aslı ve onanmış örneği, 
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış örnekleri. 

Mahkemece hakem kararlarının tenfizinde 39, 40 ve 41 nci madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Ret Sebepleri : 

MADDE 45. — Mahkeme aşağıdaki hallerde yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder : 

a) Hakem kararı genel ahlaka, kamu düzenine veya kamu yararına aykırı ise, 
b) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün 

değilse, 
c) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan açıkça 

kabul etmemiş ise, 
d) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf hakem seçiminde usulen haberdar edilmemiş yahut id

dia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise, 
e) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa hakem 

hükmünün verildiği yer hukuka göre hükümsüz ise, 
f) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok 

ise hakem hükmünün verildiği yer hukukuna aykırı ise, 
g) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleşme veya 

şartın sınırlarını aşıyor ise, bu kısım hakkında, 
h) Hakem kararı tabi olduğu veya verildiği yer hukuku hükümlerine göre kesinleşmemiş yahut icra ka

biliyeti kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmemiş ise. 
Yukarıdaki c, d, e, f, g ve h bentlerinde yazılı hususların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aittir. 
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Yabancı İlamların Tanınması : 

MADDE 42. — Yabancı mahkeme lamınım keşlim delil veya kesin hüküm olanak leri sıürülöbilim'esli, ya
bancı lamın ten/fiz şartLannı taşıdığının mahkemece tespitime bağlıdır. Tamumiaıda 38 noi maddenin (a) ben
di uygulanmaz. 

îthtllafsıız kaza kararlarımın tanınması da ayını Mukime taibidlir. 
Yaibaıncı mahkeme ilamıma dayamlıarak Türklitye'de 'idari bir işlemim yapılmasımlda da aynı usul uygulıanır. 

MADDE 43. — Tasarının kırküçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının kırkdördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ret Sebepleri : 

MADDE 45, — Mahkeme aşağıdaki hallerde yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder : 

a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı konulmamış ise, 
b) Hakem kararı genel ahlaka, kamu düzenine veya kamu yararına aykırı ise, 

c) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün 
değilse, 

d) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temlsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan açık
ça kabul etmemiş ise, 

e} Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf hakem seçiminlde usulen haberdar edilmemiş yahut 
iddia ve savunma imkanından yoksun bırakılmış ise, 

lf) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa ha
kem hükmünün verildiği yer hukukuna göre hükümsüz ise, 

g) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma 
yok ise hakem hükmünün verildiği yer hukukuna aykırı ise, 

h)f Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleş
me veya şartın sınırlarını aşıyor ise, bu kısım hakkında, 

i) Hakem kararı tabi olduğu veya verildiği yer hukuku hükümlerime göre kesinleşmemiş yahut icra 
kabiliyeti kazanmamış veya verildüği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmiş i'se< 

Yukarıdaki d, e, f, g, h ve i bentlerinde yazılı hususların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa 
aittir. 
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III. KİSİM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 46. — 23 Şubat 1330 tarihli «Memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vazaifi 
Hakkında Kanunu Muvakkat» hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 47. — Bu 

Yürütme : 

MADDE 48. — Bu 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet 'Bak. - Başbakan 
Yrd, 

Z. Bay kara 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Balkanı 
/. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kanun hükümleri yayımı taırininden altı ay sonra yürürlüğe 

Kanun hükümlerini Bakanlar 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd-

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Balkanı 
Prof. Dr. N, Ayanoğlu 

t Çalışma Balkanı 
Prof, Dr. T. Esener 

Kurulu yürütür. 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Boyutken 

MiIM Eğitim Balkanı 
//.i Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

girer. 

7 , 10 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne^ 

İçişleri Bakanı 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr., T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayii ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabüü Kay. Bal 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakanı 
İ, Evliyaoğlu Dr* S. Tüten M. R. Güney V* özgül 

Sosyal Güvenİk Bakanı 
S. Side 

Kiiltüf Balkanı 
C Baban 
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III. KISIM 

ıSort Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 46. — 23 Şulbat 1330 tarihli «Memalilki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi 
Hakkında Kanunu Muvakkat» ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 18 nci maddesi ve 
aynı Kanunun yalbancı ilamların tanınması ve tenfizine ilişkin Dokuzuncu Babının Birinci Fasıl hüHciknJeri 
yürürlükten kaldırılmıştı^ 

MADDE 47. — Tasarının kırkyediinci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarımın kııtiosekizinci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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