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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1965 yılı Bütçe kanun tasarısını» tümü üze

rindeki görüşmelere devam edildi. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mekki Keskin Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 
Sairi Keskin 

İkinci Oturum 
1965 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze

rindeki görüşmeler bitirildiyse de, maddelere 

geçilmesi hususu açık oylama sonunda 197 ye 
karşı 225 oyla reddolunduğu ve bu durumda 
Başbakan çekilme kararında olduğunu bildir
diğinden katma bütçelerle ilgili gündemin di
ğer maddelerine de geçilmiyerek, 

16 Şubat 1965 Salı günü saat 15 te top
lanılmak üzere (Saat 20,35 de) Birleşims son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Eğitim fakülteleri kuruluş ve kadro 

kanunu tasarısı. (1/796) (Mülî Eğitim ve Plân 
Komisyonlarına) 

2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/797) (Adalet Ko
misyonuna) 

Raporlar 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Beden Terbiyen Genel Müdürlü
ğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/648, 
1/238) (Gündeme) (S. Sayısı : 824) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı lOinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkcrc-ivlc Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu rar>oru. (3/651, 1/116) (Gün
deme) (S. Sayısı : 826) 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Karayolları Genel Müdürlüğü 1931 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/760, 1/425) (Gün
deme) (S. Sayısı : 827) 

6. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Alalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/919) (Gündeme) (S. Sayısı : 
846) 

7. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'-
nin yasama dokunulmazlığının kalrırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/926) (Gündeme) (S. Sayısı: 
848) 

8. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu 'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezrekesi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/928) (Gündeme) (S. Sayısı : 849) 

9. — izmir Milletvekili Kadri özek'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/929) (Gündeme) (S, Sayısı : 850) 

10. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/930) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 85iy 

11. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/934) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 852) 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : tsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar, yokla
ma işlemi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'- j 
nun; pancar ekiminin hızlanması ve şeker üreti
minin artırilmaması dolayısiyle pancar üretici- i 
terinin içine düştükleri sıkıntıdan kurtarılması ! 
gerektiğine dair konuşması ve Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'in şeker fabrikalarının kapasite
sini zorlıyarak yapılan alımların ancak yeni fab
rikalar kurularak artırılabileceği yolunda cevabı 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, pancar 
konusu hakkında gündem dışı söz istemiştiniz, 
lütfen buyurun; beyanatınızın kısa olmasını bil
hassa rica ederim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, iki husus üzerinde sizlere kı
sa kısa hitabetmek istiyorum. Sayın Hükümet
tin, vezifeye devam ettiğine göre, bu konuşma
larımı nazarı itibara almasını rica ederim. 

Bâzı bölge âmirleri kendi mıtakalarında geç 
kaldıklarından o bölgelere bugün az pancar ek
tirmektedirler. Veya pancar kooperatifine his
sedar olmıyanlara taahhüdettirmemektedirler. 
Şimdi pancar taahhüt zamanıdır. Geç kalınırsa 
taahhüdettirilmez. I 

2. Pancar kooperatifleri idaresi dedikodu
larla dolu, başında bulunanlar veresiye aldık
ları makinaları peşin para ile satarlar, parala
rını kullanırlar, istediklerine verirler isteme
diklerine vermezler. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Mü
zakereler için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur, 
müzakereye başlıyoruz. 

3. Kooperatiflerin bugünkü sermayesi sui
istimal olmadığı takdirde kâfidir. 

4. Kooperatiflere zorla ortak kaydedilmez. 
Ortaklara kendini beğendirir, sevdirirsen, bu 
ortaklara kâr ve menfaat sağlarsan ve çiftçilerin 
imkânı olursa kendisi gelir yazılır. 

5. Eskişehir Şeker Fabrikası bu kooperatife 
ortak olanları dahi ki 500 er lira hisseleri var
dır her bir çiftçinin hisse miktarını 1 000 - 1 500 
liraya çıkarmaya zorlamaktadırlar ve bu taah
hüdü yapmıyanlara pancar ektirmemektedhier. 

6. Eski bakan zamanında pancar ekimi tah-
didedilmemiş olsaydı, bugün tonu 300 dolara şeker 
ihracettiğimiz zaman çok stokumuz olur, çok ihra-
ceder ve hattâ dış ticaret açığımızı dahi yalnız şe
ker ihracatiyle kapamış olurduk. Geçmiş yakın se
nelerde pancar ekimi tahdidinin zararlarını çek
miş bir memleket olarak, bugün de bu şekil ve 
bahanelerle çiftçinin pancar ekimini önlemek 
veya tahdidetmek doğru değildir. Hükümeti 
ikaz ediyorum. Bunun önüne geçsinler ve çiftçi
mizi bu her şeye aykırı, hiçbir nizama, hiçbir ki
taba sığmıyan hareketlerden korusunlar. Ve 
pancar ekimini tahdidetmesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci hususta, Es
kişehir'de Şap ve Ruam hastalşkları almış yü
rümüştür. Hayvanlar kırılıp geçmektedir. Her 
sene buna şahidolmaktayız. Hükmet niye daha 
evvel tedbir almaz, ilâç getirmez, aşıya ehemmi
yet vermez de her sene milyonlar hattâ memle-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR 

- 1 6 1 -



M. Meclisi B : 58 
ket çapında bir milyar zarara sebebiyet verir 
bilmem? Veterinerlerimiz takdire şayan şekil
de çalınıyorlar. Fakat eleman, vasıta ve ilâç 
bakımından eksik olduklarından yetişemiyorlar. 
Hükümetin bu eksikleri biran evvel temin etme
sini ve memleketin her sene olan bir milyarlık 
zararının önüne geçmesini arz ve istirham ede
rim arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cevap vermek mi istiyorsunuz; 
buyurunun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Saym Aziz Zeytinoğlu'nun gündem 
dışı konulmasına kısaca cevap arz edeceğim. 

1965 icra programında 600 bin ton istihsal 
plânlanmıştır. Aslında şeker fabrikalarının ka
pasitesi yıllık olarak 411 bin tondur. Forse ça
lışmak suretiyle fazla istihsale bu sene gittik. 
740 bin ton civarında şeker istihsal olunmuştur. 
Ancak havaların müsait gitmesi suretiyle bu ge
niş kampanyayı yapmak imkânına sahibolduk. 
411 bin tonluk kapasite ile bu istihsal rizikolu 
olabilir. 600 bin ton dahi forse bir çalışmanın 
neticesi olacaktır. Bunun karşılığında da yapı
lan hesaplara göre, bir milyon 700 bin dönüm 
araziye pancar ekilmesi kararlaştırılmış ve bu 
yolda tatbikat yapılmaktadır. Bunun dışında 
bir istihsale bugün için imkân yoktur. 1965 ve 
ondan sonraki yıllarda şeker fabrikalarımızın 
istihsal kapatitesi tevsii programlanmıştır. Bu 
tevsie göre Hükümetlerce alınacak tedbirler el
bette uygulanacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Diğer gündem dışı talepleri da
ha sonraki birleşimlerde karşılamak için gayret 
sarf edeceğim. 

2. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü baş
kanlığındaki Hükümetin çekilmesinin kabul edil
diğine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar Ba
kanlar Kurulunun görevine devam edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1136) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan, Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir. 
Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, Bakanlar 

Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuştur. 
Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

16.2.1985 0 : 1 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgisine sunulur. 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ
lu'nun, Toprak Reformu kanun tasarısının Köy 
İşleri Komisyonuna da havalesine dair önerge
si. (4/385) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Reformu Kanununun, Köy İşleri Ko

misyonuna da havale buyurulmasmı arz ve rica 
ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Saym Aziz Zeytinoğlu, önerge
nizi geçen birleşimde kâfi derecede izah ettiniz. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Kâfidir 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. Tasarı bu komisyona da havale edilecek 
ve bu komisyonda da görüşülecektir. 

4. — Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın Üye
si bulunduğu Adalet Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi. (4/386) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 

saygı ile arz ederim. 
Karo 

.Kemal Kaya 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. Gereği Başkanlık Divanınca yerine getiri
lecektir. 

5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu hususta 
yapılmış olan 7 nci tur seçimi sonucunu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan 

7 nci tur seçime (285) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında gös-
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ilen cyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye 
tçel 

Üye 
Adana 

Sabri Kılıç Kemal Sarıibrahimoğlu 
Üye 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzbaş 

Avni Hâkimoğlu 
Mustafa Yargıcı 
Selâhattin Özsancak 
Fevzi Peşgircioğlu 
Recai Özme 
Fahri Yücel 
Fahri Durudoğan 
Salih Üstünel 
Yusuf t. Güyer 
Boş 

ıoğlu 

191 
30 
17 
14 
13 
9 
5 
1 
1 
4 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk bir aday üze
rinde toplanamadığından seçim sekizinci tur 
olarak yeniden icra edilecektir. 3 mühürlü kâ
ğıtlar dağıtılacaktır; lütfen kâğıtları dağıtınız. 
Seçime Maraş ilinden başıylacağız. 

İ6 . â . İ&86 0 : 1 
Tasnif heyeti için ad çekiyoruz. 
Sayın Avni Doğan (Yok sesleri). Yok. 
Sayın Saadet Evren (Burada sesleri). Bura

da. 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan (Burada ses

leri). Burada. 
Sayın Ata Topaloğlu (Burada sesleri). Bu

rada. 
Sayın Evren, Sayın Akdoğan, Sayın Topal

oğlu tasnif heyeti için lütfen yerinize buyuru
nuz. 

Şimdi Maraş ilinden başlıyoruz. 
(Maraş Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN -— Yüksek Hâkimler Kurulu üye

liği için oyunu kullanımyan arkadaşlarımız, 
lütfen acele etsinler... 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı
lan seçimde oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? (Var, var, sesleri). 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız, var mı 
efendim ? Yok. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı
lan seçim sona ermiştir. Sepetleri kaldırınız. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işlere geçiyoruz. 

1. —> 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/415) (Mil
let Meclisi S. Sayısı 461 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı 481) (1) 

BAŞKAN — Komisyon 1 Burada. Adalet Ba
kanı... Burada. Raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — 2004 sayılı tera ve İflâs Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanunun Cumhuriyet Senatosu tarafından 

(1) 461 e 1 nci ek S. Sayılı basmaydzı tu
tanağın sonundadır. 

görüşülmesinden sonra Adalet Komisyonu tara
fından hazırlanmış bulunan raporu okutmuş bu
lunmaktayız. 

Rapor üzerinde söz istiyenler? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, müsaade bu
yurursanız madde madde Cumhuriyet Senatosu
nun kabul ettiği metni ve yine bu arada Adalet 
Komisyonu tarafından aynı madde hakkında 
kabul edilen metni okutacağım, üzerinde söz 
istiyen arkadaşlarıma söz vereceğim ve daha 
sonra Komisyon tarafından benimsenmiş veya 
benimsenmemiş olan maddeleri oyunuza suna
cağım. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin
den ikinci maddeyi okutuyorum : 

200 i sayılı tera ve İflâs Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair Kanun 

MADDE 2. — tera ve İflâs Kanununun 5 nci 

— X63 — 
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maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Zarara uğrıyan şahıs mesuliyet dâvasında ay
nı zamanda Devleti de hasım gösterebilir; bu hal
de verilen karar Devlet aleyhine de kesin hüküm 
teşkil eder. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okutmamanın 
sebebi birinci maddede Millet Meclisi tarafından 
kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosu tara
fından da aynen kabul edildiği için, birinci mad
de kesinleşmiş bulunmaktadır, ikinci madde 
üzerinde komisyonun vardığı neticeyi okutuyo
rum. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Cum
huriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu değişiklik 
komisyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. İkinci maddede komisyon Cumhuri
yet Senatosu tarafından yapılmış bulunan deği
şikliğe uymuş, benimsemiştir. Benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan 
değişikliğin benimsenmesi kabul edilmiştir. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve on-
ikinci maddeler Cumhuriyet Senatosunca aynen 
kabul edildiği cihetle kesinleşmiştir. 13 ncü 
maddeyi okutuyorum. 

MADDE 13. — icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21 — icra dairelerince yapılacak teb
liğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğ
rudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir. 

ilâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hükmün
de sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan 
adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti 
birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadık
ça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bu
lunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 nci 
maddesi uygulanır. 

Adres değişikliği, yukardaki fıkra gereğince 
alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa teb
liğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak 
Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden fay
dalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa ver
diği bütün zarar]arı yüzde 15 fazlasiyle ödemeye 
mecbur olduğu gibi hakkında 343 ncü maddedeki 
ceza da uygulanır. 
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BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 13 ncü 

madde ile ilgili mütalâasını okutuyorum. 
MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu de
ğişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, burada tebliğ tarzında Tebligat Ka
nununun hududu dışına çıkılarak bir başka şekle 
de cevaz verir bir ifade aynı zamanda birinci 
fıkraya konulmuştur. O da; «Bu tebliğler mak
buz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiy
le de yapılabilir.» ibaresidir. Bu ibare müphem
dir. Şu bakımdan müphemdir: Tebligat Kanunu
na göre tebligatın kimlere yapılacağı sarahatle 
ifade edilmiştir. Kendisine tebligat yapılmak is
tenen kimse borçlunun kendisi olabilir, alacaklı
nın kendisi olabilir. Keza bunların ikametgâhla
rında tebliğe tebellüğe yetkili yakın akrabası, ha
ne efradı, aile efradı olabilir. Ama şimdi konan 
bu ikinci cümlede yani ilâve edilmiş bulunan bu 
tebliğ tarzında kime tebliğ edileceği tasrih edil
memiştir. Yani Tebligat Kanunundaki muhatap
lara mı, yoksa sadece doğrudan doğruya bu teb
liğle ilgili olan şahsa mı? Bu tasrih edilmediği 
için; tatbikatçılar yarın, bu tebliğleri kimisi dar, 
kimisi geniş mânada yorumlıyarak yapacaklardır 
ve tebligatta bir teşeddüt daha doğrusu âmme 
hukukunda bâzı aksaklıklar meydana gelebilecek
tir. 

Bundan dolayı Sayın Komisyonun burada 
zapta geçirilmek suretiyle kimlerin muhatabola-
rak addettiğini beyan etmesini rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon izahat verecek mi? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-

IL HAKKI TEKINEL (istanbul) — Efendim, 
buradan kısaca arz edeyim. Borçlu ile alacaklı 
eşit hale getirilmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Anlıyamadım, efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-
İL HAKKI TEKINEL (Devamla) — Borçlu ile 
alacaklı müsavi hale getirilmiştir. Borçluya tah
mil edilen mükellefiyetler, alacaklı adresini de
ğiştirdiği takdirde ona tebliğ edilmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun, buradan ifade edin, 
Sayın Eren. 
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ASIM EREN (Niğde) — Her halde iyi ma

ruzatta bulunamadım zannediyorum. Çünkü Sa
yın Komisyon Başkanının ifadesi borçlu ile ala
caklının eşit hale getirilerek tebligatın her ikisi
ne de yapılacağı seklinde oldu. Bendeniz onu 
arz etmedim. Bendenizin arzım; kendisine tebliğ 
yapılacak şahsın bizzat kendisi mi, yoksa ikamet
gâhında bulunacak, iş yerinde bulunacak olan 
tebellüğe yetkili diğer aile efradı veya vekili 
olan kimseler midir? Bunlara da teşmil ediyor
lar mı? Tebligat Kanununda kendilerine icra dai
relerinin tebligat yapmaya yetkili olduğu kimse
ler tasrih edilmiştir. Ama burada müphemdir, 
ikinci ibarede. Yani demek istiyorum ki, borçlu 
veya alacaklıya, her hangi birisine tebligat ya
pılıyorsa, bunların kendileri bulunmadığı takdir
de ikametgâhlarında veya iş yerlerinde kendileri
ni temsil eden aile efradı veya iş yerlerindeki 
vekilleri tebellüğe yetkili midirler, onlara da mak
buz alarak icra daireleri tebligat yapabilir mi? 
Bunları sormak istiyorum, bu hususta sarahat is
tiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — .Komisyon adına Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) —Tebligat 
Kanunu... 

BAŞKAN — Lütfen buradan ifade edin, da
ha konuşacaklar var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Efendim, 
burada yapılmış olan değişikliğin esası ilamlı ta
kiplere taallûk etmektedir. Bir ilâm içerisinde 
alacaklı ve borçlu olan kişilerin adresleri yazılı
dır. Bunlarda bir değişiklik olması halinde evvel
ki metninde sadece borçlunun adresinde bir de
ğişiklik hâsıl olduğu halde bildirme mükellefiye
ti tahmil edilmişti. Şimdi alacaklının adresinde 
bir değişiklik olabilir. 3 ncü şahısları da alâka
dar eder. Bu değişikliğe dair hüküm ilâve edil
mek suretiyle eşitlik sağlanmıştır. 

Sayın Asım Eren'in sormuş olduğu hususa 
gelince : Burada tatbik edilecek husus Tebligat 
Kanununun hükümleridir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Okçu. 
HÎLMI OKÇU (Manisa) — Muhterem Baş

kan, muhterem üyeler, Sayın Asım Eren Beye
fendinin makbuz mukabili ve tebligat yerine ge
çen husus icra ve iflâs dairelerinde eskiden 
beri tatbik edilen bir husustur. Esasen bu husus 
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icra dairelerine yabancı değildir. Bunda bilhassa 
kolaylık bakımından, kolaylık ve sürat bakımın
dan fayda vardır. Zira bu tebligatlar bilhassa, 
makbuz mukabili, imza mukabili tebligat, daha 
ziyade dairelerde, ikametgâhta değil de, icra ve 
iflâs dairelerince bizzat alacaklı veya borçlu ve 
yahut kanunen temsil edilen insanlara yapmak
tadır, bunda isabet vardır. Bu maddede kalma
sı yerinde olur, kanaatini taşıyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın özmen. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 21 nci madde icra ve 
iflâs Kanununun bel kemiği olarak kabul edile
cek bir maddedir. Onun için Ibu madde üzerin
de çok iyi durmak ve en ufak bir şüpheyi dâhi 
halletmek lâzımdır. Sayın Asım Eren'in mü
talâaları aynen yerindedir. Buraya sarahat ver
mekte ve bu maddeyi vuzuha kavuşturmakta 
mühim bir rol oynıyacaktır. Şimdi 21 nci mad
deyi şu şekilde okursanız daha iyi bir neticeye 
varmış olacaksınız, «icra dairelerince yapıla
cak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hü
kümlerine göre olur.» Burada bir münakaşa
mız yok, komisyon ve Hükümetle aynı kanaat
teyiz. Yalnız şurası değişiyor. «Bu tebliğler 
makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi 
suretiyle de yapılır..» işte burada işler değişe
bilir arkadaşlar. Yani her zaman söylediğimiz 
kraldan ziyade kralcı olanlar bu maddenin tat
bikatında kendisini gösterebilirler. Onun için 
sayın Asım Eren'in dedikleri aynen doğrudur. 
Bönde komisyon ve Hükümetten riea ediyorum. 
Şöyle yazılırsa daha isabetli olur kanaatinde
yim. «Bu tebliğler makbuz karşılığında doğru
dan doğruya Tebligat Kanunu gereğince ve ay
nı zamanda avukatlara da yapılabilir» denilir
se, daha sarih Ibir netice alınabilir. Tekrar edi
yorum, arkadaşlar, icra ve iflâs Kanununu 
piyasa beklemektedir. Ve iş yerleri beklemekte
dir. İcra daireleri beklemektedir. Yalnız bu 
maddenin de ışığa kavuşması lâzımdır. Ekspres 
yolu ile yapılan tebligatlarda başımıza bir çok 
haller gelmiştir. Bu maddede gelmesin. Çok ti
tiz davranmak ve hepimiz bu memleketin evlâ
dı olarak vazifemizi yapmakla mükellefiz. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usulî 
bir noktayı arkadaşlarımla. hatırlatmak istiyo
rum. Kendilerine kolaylık olur. Şimdi elimizde 
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bulunan metinde komisyon tarafından bir be
nimsenme hükmü vardır. Meclis olarak ya be
nimsenmeyi kabul edeceğiz. Madde bu şekliyle 
hüküm ifade edecek, kanunlaşacaktır. Veyahut-
ta benimsenmeyi reddedeceğiz ki, o zaman bir 
komisyona gitmek suretiyle yeni bir metin ha
zırlanabilsin. Aksi takdirde arkadaşlarımızın 
buradaki mütalâasına göre ıbunun daha evvel
ce Millet Meclisinde müzakeresi yapılmış oldu
ğu için şimdi bir değişikliğin icrası mümkün 
değildir. Bir değişiklik önergesiyle bu madde
yi pıı veya bu istikamette değiştirmek müm
kün değildir. Bunları kolaylık olmak üzere ar
kadaş! rrıma arz ediyorum. 

Buyurun, Sayın Gürer. 
MUSLİHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz icra tebliğlerine «ait 21 nci madde
nin komisyon tarafından benimsenmiş olduğu 
şekliyle kabulüne taraftarım. Esbabı mucibesi-
ne gelince : Çünkü bu hususta alacaklıya ve 
borçluya eşit haklar tanıdığından, dolayısiyle 
iki tarafın da mağduriyetini önleyecek ve yal
nız borçluyu mağdur durumda bırakacak de
ğildir. Alacaklıyı da borçluya karşı bir mü
kellefiyete sokduğu ve aynı zamanda ikisi de 
eşit bir durum arz ettiği için bu benimsenme 
yerindedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyonun huzurunuza getirmiş 
olduğu madde hakikaten memleketin-teamülüne, 
ticari örf ve adete ve hukuk sistemimize tama
men uygun bir maddedir. Bunun kabul edilme
sinde zaruret mevcuttur. Arkadaşlarım bu mad
deyi izah ettikleri için ben bu görüş üzerinde 
fazla durmayacağım. Hakikaten alacaklı ve 
(borçlunun hukuk ve menfaatinin korunması 
babında bir denklik sistemi meydana getirilmek
tedir. Zaten tebligat doğrudan doğruya icra ve 
İflâs Kanunu hükümlerine göre, yapılacaktır. 
İcra ve iflâs Kanununda sarahat bulunmadığı 
hallerde Tebligat Kanunu hükümlerine müra
caat edilecek ve alacaklı borçluya o istikâmette 
tebligat yapılacaktır. Madde yerindedir. Kabul 
edilmesinde menfaat mevcuttur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 

istiyen olmadığına göre bu tasarının 13 ncü 
maddesi Cumhuriyet Senatosu tarafından de-
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ğiştirilmiş ve Adalet Komisyonu bu değişik
liği benimsemiştir. Benimsenmeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir. Tasarının bu mad
desi Senato tarafından değiştirilmiş şekliyle 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 14, 15, 16, 17, 18 aynen kabul edil
miş olduğundan kesinleşmiş bulunmaktadır. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — İcra ve iflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla değişik 36 neı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
teranm geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hük-
molunan para veya eşyanın resmî bir mercie 
depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan 
para veya eşya kıymetinde mercicc kabul edi
lecek menkul rehin veya esham veya tahvilât 
veya gayrimenkul rehin veya muteber banka 
kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan 
para ve eşyayı karşılıyacak malı mahcuz ise 
icranın geri bırakılması için Yargı taydan ka
rar alınmak üzere icra memuru tarafından ken
disine münasip bir mühlet verilir. Bu müh
let ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail 
bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti 
yoktur. 

Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtay-
ca icranın geri bırakılması hakkındaki karar 
icra dairesine telgrafla bildirilir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet ve
rilemez. 

Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde 
borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahi
yetine göre teminatın geriverilip vcrilmiyeceği-
ne mahkemece kesin olarak karar verilir. 

Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacak
lının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet 
kalmaksızın teminata konu olan para alacaklı
ya ödenir, mal ve haklar ise, malın nev'ine gö
re icra memurluğunca paraya çevrilir. İlâm 
alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı 
vardır. 

BAŞKAN — Bu maddede komisyon tarafın
dan vukubulan mütalâayı okutuyorum. 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu 
değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. 19 

ncu madde üzerinde komisyon tarafından be
nimsenmeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20 Cumhuriyet Senatosu tarafından 
çıkartılmış ve bu çıkartılma komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Bu yönden 20 nci mad
dede de Senato tarafından düzenlenmiş bir me
sele yoktur. 20 nci maddeyi komisyonun mü
talâası şekliyle okutuyorum: 

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca tasarıdan çıkartılmış 
ve çıkartmak suretiyle yapılan bu değişiklik 
komisyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun, Cumhuriyet Se
natosu tarafından 20 nci maddenin çıkartıl
ması hükmünün benimsenmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 20 nci madde kanunda çı
kartılmış bulunmaktadır. 

Madde 21 de Cumhuriyet Senatosu tara
fından ayrıca düzenlenmemiştir. Ve Cumhu
riyet Senatosunca 20 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. Bu bakımdan Adalet Ko
misyonu tarafından 21 nci madde üzerindeki 
varılmış bulunan mütalâayı okutuyorum. 

Madde 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 20 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca mad
de numarasında yapılan değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞTAN — Bu benimsenmeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

22 nci maddede yine bir numara değişikli
ğini icabettirir mahiyettedir. Bu sebeple 22 nci 
madde üzerinde Adalet Komisyonunca varılmış 
bulunan neticeyi okutuyorum. 

Madde 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 21 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca mad
de numarasında yapılan değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından varılmış 
bulunan benimsenme hükmünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — İcra ve İflâs Kanununun 
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 
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Ticareti terk edenler 

Madde 44. — Ticareti terk eden bir tacir 
15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ti
caret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pa
sifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini göste
ren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. 
Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret si
cili ilânlarının yayınlandığı gazetede ve alacak
lıların bulunduğu yerlerde de mûtad ve müna
sip vasıtalarla ilân olunur. İlân masraflarım 
ödemiyc-n tacir beyanda bulunmamış sayılır. 

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, 
ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile 
takip yapılabilir. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tev
dii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi 
kabil malları üzerinde tasarruf edemez. 

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili 
hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği 
haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul 
ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye 
kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlât edi
nenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet 
iddiasında bulunulamaz. 

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu 
veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri 
üzerine sicile temlik hakkının iki ay süre ile 
tahdidedilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya mâruz veya muhafazası külfet
li olan veya tâyin edilen kanuni müddet için
de değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulu
nan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, 
mahkemece icra memuru marifenyle ve bu ka
nun hükümleri dairesinde bu malların sat.il-
masma ve bedelinin 9 ncu maddede yazılı bir 
bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde komis
yon tarafından varılmış olan neticeyi okutuyo
rum: 

MADDE 23. — Tasarının 23 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 22 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Buyurunuz Sa
yın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu değiştirgeye ben
deniz de şahsan katılmaktayım. Çünkü tica
reti terk eden tüccarlar hakkında borçluların 
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alacaklılarına karşı hakikaten alacaklıların hu
kukunu vikaye eden bir maddedir. Ve yeni 
şekliyle gayet iyi bir şekilde tedvin edilmiş
tir. Ticareti terk edenlerin dahi, bir sene için
de, yine aynı şekilde iflâs yolu ile olsun, di
ğer icra şekilleri yoliyle olsun takibedilebile-
ceklerini ve keza ticaretle iştigal edenlerin ci
var hısımlarının iyi niyet iddiasında bulunamı-
yacaklarını ve dolayısiyle bütün alacaklıların 
hukukunu garanti altına alan bir madde oldu
ğu için bu değişikliğin aynen kabulü lehinde-
yim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 

Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, ticareti terk edenlerde tabiî iyi 
niyet asıldır. Fakat bir hileli iflâsa girizgâh 
olarak böyle bir harekete tevessül ediliyorsa 
bu maddede beyanda bulunmamış sayılır diye 
konan hükmün, beyanda bulunmamışlara ait 
'hiçbir müeyyide mevcudolmadığı için, bir ne
ticesi yoktur, tcra ve İflâs Kanununda bili
yorsunuz ki, muahhar maddelerde, Sayın Ko
misyon da bilirler, ticareti terk edenlerin ce
zalandırılması için burada beyanda bulunanla
ra ceza var da, beyanda bulunmıyanlara ceza 
yoktur. Şu halde beyanda bulunmamak sure
tiyle iki ay zarfında bunların mallan üzerin
de şahsan tasarruf hakkı yoktur. Bozulacak 
maddelere icra dairesi alacaklılar hesabına el 
koyabilir diye bâzı hükümler aşağıda vardır. 

Sonra hileli iflâsa ait 311 nci maddenin 
tadilâtı yine tasarıda vardır. Ama, beyanda 
bulunmıyanlar için hiçbir müeyyide yoktur. 
Şu halde iyi niyeti bulunmıyan bir insan terki 
ticaret eder, beyanda da bulunmaz, ne yapa
cağız? Yanlış beyanda bulunan için ceza ve
riyoruz da, gelen tadilât maddelerinde arz et
tiğim beyanda bulunmıyana hiçbir müeyyide 
yoktur. Komisyon lütfen bu hususu tasrih bu
yursun. Bu madde eğer terki ticaret edenleri 
her türlü hileden kurtarmak için beyanda bu
lunmamaya sevk eder bir hüküm mahiyetinde ise 
lütfen bunu değiştirsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) - Muhterem 
arkadaşlarım, müsaade ederseniz, biraz evvel Sa
yın Başkan dahi temas buyurdular. Bu hale gel-
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miş bir tasarının müzakeresinde esas alınması 
lâzım gelen hususların arkadaşlarımız tarafından 
unutulduğu anlaşılmaktadır. Bu tasarı evvelce 
Mecliste görüşülmüş ve Senatoda tekrar görüşül
müş ve orada bâzı maddeler değişikliğe tabi tu
tulmuştur. Değişikliğe tabi tutulan maddelerin 
müzakeresini yapıyoruz. Burada yeniden ne ko
misyon, ne de milletvekili olarak hiçbir değişik
lik teklifinde bulunamazlar. Ya Millet Meclisi 
metni benimsenecektir, veyahut da Senato metni 
benimsenecektir. Bu iki şık üzerinde durulması 
icabettiğine^ göre tadil teklifine mütedair konuş
maların burada konuşulmaması lâzımgeldiği ka
nısındayım. Bunun netice itibariyle şu şekilde 
ifadesi mümkündür. Üçüncü bir şık olarak ko
misyona tanınan hakkın yerine getirilmesini te-
minen eski metinde ısrar edilmesi halinde ancak 
Karma Komisyonda yeni bir metin düzenlenebi
lir. Bu hususun göz Önünde tutularak konuşul
masını istirham ederim. 

Sayın Asım Eren'in Millet Meclisince kabul 
edilen tasarı metninin 23 ncü maddesi Senatoca 
22 nci madde olarak kabul edilmiştir. Buna dair 
beyanına gelince; buradaki değişiklik sayın ar
kadaşım eğer 13 ncü sahifede metin üzerinde ta-
kibederse sadece ilâm masraflarını ödemiyen 
tüccar beyanda bulunmamış sayılır, hükmünden 
ibarettir. Bu bizim Millet Meclisinde kabul etti
ğimiz metnin gerekçesinde mevcuttur. Senato 
madde üzerinde görüşürken gerekçedeki lüzumlu 
olan bu hükmün madde metnine girmesinde fay
da görmüştür. Bunun yanında ticareti terk eden
lerden ilân masraflarını ödemiyen tacir beyanda 
bulunmamış sayılır, hükmünün cezai müeyyide
ye bağlanmamış olduğu iddiası yine varit değil
dir. Zira yine sayın arkadaşıma hatırlatırım, İcra 
vo İflâs Kanununun 337 nci maddesine tekabül 
eden tasarının 45 nci sayfasında, «Ticareti terk 
edenlerin cezası» başlığı altlıda bunlar müeyyi
deye bağlanmıştır. Endişeleri varit değildir. Tav
siyemize uyulmasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, usule aidolan beyanlarına şu cevabı 
arz ediyorum : 

Eğer Yüksek Millet Meclisinin huzurunda ko
nuşulmasında bir fayda melhuz olmasaydı, usule 
yeniden Millet Meclisine getirilmesi ve müzake-
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re edilmesi konmazdı. Demek ki, bu müzakerede 
bir fayda memuldur ki, biz burada bugün huzu
rumuza gelmiş olan bu tasarıyı, tadilâtı birçok 
kademelerden düzeltilmiş olarak geldiği halde 
yeniden müzakere ediyoruz. 

Esasında benden birkaç hatip evvel konuşmuş 
olan kıymetli bir hatip arkadaşımın beyanı veç
hile, bu tasarı tadilâtının bir an evvel kabulün
de memleketin ticari hayatı bakımından çok bü
yük önem ve fayda vardır. Onu kabul ediyorum. 
Fakat, buradaki müzakerenin amacı, Tasladığı
mız arızaları son kademede de olsa geriye çevir
mektir. Ve bu, sayın komisyonun yetkisi dahilin
dedir. Usulü hatırlatmam zaittir; ama yine ha
tırlatayım; maddeyi geri alırlar, lâzımgelen mua
meleyi yine yapabilirler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, burada hatırlat
tıkları ve benim daha evvelki konuşmamda arz 
ettiğim madde, mal beyanında bulunmıyan diyor. 
Fakat terki ticareti bildirmiyen demiyor. Yani 
şimdi gelmiş olan 22 nci madde metnindeki 40 ncı 
maddenin ikinci fıkrasında ticareti terk ettiğini 
beyan etmemek başka, mal beyanında bulunma
mak başkadır. Söyledikleri ticareti terk edenlerin 
cezasına aidolan 337 nci maddede, yani 45 nci 
sayfadaki metninde mal beyanında bulunmıyan 
veya mal beyanında kasden yanlış bilgi verenler 
için ceza vardır. Ama, burada müzakeresi yapı
lan elimizdeki maddede ilân ücretini vermiyenin, 
yukardaki cümleye matuf olan amacı, doğrudan 
doğruya ticareti terk ettiğini bildirmiyen için 
çünkü, ticareti terk ettiğini kendi ticari sicilli
nin bulunduğu yerde şu şu şekillerde bildirir, 
alacaklılariyle falan diyor; ama mal beyanını bil
dirir demiyor - bir paralellik, bir muvazenelik 
her iki madde arasında yok ki, ben onu bunun 
karşısında bir cevap addedeyim. Bu itibarla mad
dede bir iki noksan vardır. Onların ikmali ge
rekir. Ben şimdi diyorum ki muhterem komisyo
na, terki ticaret ettiğinin ilân parasını kasden 
yermiyen adamın müeyyidesi nedir? Lütfen bu
nun cevabını versinler. Terki ticaret ettiğini bil-
dirmemek, alacaklılardan kaçmak için, iki ay zar
fında kendisinin tasarruf edemiyeceği mallarına 
el konmamasını sağlamak için, hulâsa mal kaçır
mak için, para kaçırmak için ilân parasını mah
sus vermezse ne olacak? Ticaret hayatımızda çok 
vardır; senelerden beri avukatların en büyük der
di, hâkimlerin en büyük derdi bu. Ama biz yine 
burada açık kapı bırakıyoruz. Ve ben, her iki 
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madde metninde bir muvazene bulunmadığına 
göre, hukukan üzerinde durmayı tabiî bir vazife 
addettim. Nâçiz bir hukukçu arkadaşınızım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, peşinen arz edeyim ki, usule ait 
mâruzâtım Sayın Asım Eren'in konuşmasiyle 
ilgili değildir. Bundan evvel bir arkadaşımız ko
nuşmuştu. Ve devam edebilir, neticesine vardı
ğımızdan, bu kanunun da bir an evvel çıkmasını 
teminen böyle bir maruzatta bulunmuştum. Yal
nız usule ait mâruzâtımız doğrudur ve Anayasa 
icabıdır. Komisyonların yetkisinin nerede başla
yıp, nerede biteceğini yine Anayasamız göster
miştir. 

Yine Sayın Asım Eren arkadaşımız maddede 
sarahat yoktur, demektedirler. Konuştuğumuz 
madde İcra ve İflâs Kanununun 44 ncü madde
sine taallûk etmektedir. Atıf yapılan madde ta
sarının 138 nci maddesidir ki, bu 138 nci mad
deyle İcra ve İflâs Kanununun 337 nci maddesi 
değiştirilmiştir. Şimdi müsaade ederseniz bu mad
deyi okuyayım. Arkadaşımızı tatmin etmiş ola
yım. 

«Madde 337 — a) 44 ncü maddeye göre mal 
beyanında bulunmıyan...» demek suretiyle tica
reti terk edenlerin ne şekilde cezalandırılacağı 
hususu hüküm altına alınmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde komisyonun 
varmış bulunduğu netice, tasarının 23 ncü mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 22 nci madde ola
rak değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik de ko
misyonca benimsenmiştir. Benimsenmeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 23 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret bu değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret bu
lunan bu benimsemeyi ve değişikliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — İcra ve İflâs Kanununun 
51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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I - Bütün borçlular hakkında 

Madde 51. -*- Güneşin batmasından bir saat 
sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye 
kadarki devrede (gece vakti) ve tatil günlerinde 
takip muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş 
görülen yerlerde gece vakti hâsılat haczi müm
kündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapı
labileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. 
Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti 
dahi haciz yapılması caizdir. 

Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen se
beplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkor
dato için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı ta
kip muamelesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeye tekabül eden Ada
let Komisyonu raporundaki beyanı okutuyorum. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 24 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlarım, maddenin başlığı Millet Meclisinin ka
bul ettiği metinde, «Umum borçlar hakkında» 
iken bunu «Bütün borçlar hakkında» olarak de
ğiştirmiştir, Cumhuriyet Senatosu metni. Cid
den bizim Meclisimizin kabul ettiği metinde cüm
leler uzun ve birbiri içine girmiş durumdadır, 
vazıh ve kolay anlaşılır vaziyette değildir. Onun 
için Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği me
tin, şahsımca da uygundur, kabulü yerinde ola
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım,, Cumhuriyet Senatosu tara
fından değiştirilmiş olan metni şahsan benimse
mekteyim. Sebebine gelince; muhterem arkadaş
larım, Cumhuriyet Senatosu metninde, tebligat, 
haciz ve hâsılat hacizlerinin ne zaman yapılacağı 
sarih bir tarif şeklinde gecenin tarifinde belirtil
miş bulunmaktadır Millet Meclisinde kabul edil
miş olan metin ise bu hususları sarahata erdire
mediği gibi, keza haciz, tebligat ve hâsılat haciz
lerini birtakım tereddütlere mahal verebilecek şe
kilde maddeye dercetmiştir. Haddizatında şah
san benim de benimsediğim Cumhuriyet Senato
su metni ise, «Güneşin batmasından bir saat son
ra ile güneşin doğmasından bir saat önceye ka
darki devrede (gece vakti) ve tatil günlerinde 
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takip muamelesi yapılmaz. Ancak, gece iş görü
len yerlerde gece vakti hâsılat haczi mümkündür. 
Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği 
gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun 
mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz ya
pılması caizdir.» diye sarahaten ve maddeyi da
ha vazıh ve basit bir şekle inhisar ettirdiğinden 
ve hiçbir tereddüt de üzerinde doğmıyacağmdan 
Cumhuriyet Senatosu tarafından redakte edilmiş 
olan metnin Yüksek Heyetiniz tarafından da ka
bul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, mem

leketimizin içtimai bünyesine uygun olarak geti
rilmiş olan ve Cumhuriyet Senatosu tarafından 
değiştirilen bu metin, hakikaten çok yerindedir. 
Alacaklının, borçlunun ve daha ziyade icra hu
kukunda alâkalı olan şahısların hukuk ve menfa
atlerinin korunması babında, tam yerinde, uygun 
olarak, isabetli hüküm olarak bendeniz mütalâa 
etmekteyim. Tatil günlerinde borçluya ait mal
ların haczedilmesini, muhafaza tedbirlerinin, 
alınmasını ve buna mümasil hükümlerini ihtiva 
eden bu madde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun buna ait maddesinden mülhem almak
tadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nununun hükümlerine göre, güneş batmeaya ka
dar usule mütaallik her türlü muamele yapılabi
lir. Şu halde, icra hukuku yönünden bunu mü
talâa ettiğimiz takdirde bu madde yerindedir. 
Kabul edilmesinde fayda mülâhaza etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu tarafından 
bu madde üzerinde varılmış bulunan neticeyi tek
rar okutuyorum. 

MABDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 24 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eren. Tam 
oya koyacaktım. Daha evvel lütfedin de işaret 
buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Zatı âliniz acele 
buyurdunuz. Ben işaret edecektim. 

Maddenin tasrih edilmiş şekli, tadil edilmiş 
şekli gerçi maksada daha uygun bir mahiyet ala
cak sa da bendeniz iki nokta üzerindeki mahzur
ları belirtmek isterim. Bunun birincisi, gece 

— 170 — 



M. Meclisi B : 58 
vaktini, güneşin batmasından bir saat sonra ve 
güneşin doğmasından bir saat evvel diye tesbit 
etmiştir. Bu birinci fıkradaki tesbit şeklini aşa
ğıda da, mal kaçırmak ihtimali varsa geceleyin 
de haciz yapılabilir, tarzında söylediği ifade ile 
takibetmiştir. Komisyon aşağıdaki, «geceyi» bi
rinci fıkradaki gece olarak mı kabul etmiştir, be
nimsemiştir, onu anlamak istiyorum. Yani, ge
ce de haciz yapılabileceğine dair aşağıda birin
ci fıkranın son cümlesindeki hükmü, mal kaçır
mak halinde mi derpiş etmektedir? Geceleyin de 
haciz yapılabileceğine ait olan beyan, bu birinci 
fıkranın birinci cümlesinde geçen, «gece» vaktini 
parantez içerisinde tarif ederek güneşin batma
sından bir saat sonra, güneş dogmasından bir sa
at evvelki zaman olarak mı kabul ediyor? Zapta 
geçmesi için bu hususun sarahate kavuşmasını is
tiyorum. Bu bir. 

ikincisi muhterem arkadaşlarım, metinde bir . 
tahdit vardır. O da geceleyin iş yapan iş yerle
rinde yalnız hâsılat haczi mümkündür, demekte
dir. Bendenizce yalnız hâsılat haczini değil, nor
mal olarak madem ki memur gece çalışabilivor, 
hacze gidebiliyor, şu halde alacaklının hukuku
nu siyanet için tahditli bir faaliyet yerine tam 
haciz yapılmasında hiçbir mahzur yoktur. Zaten 
aşağıda aynı fıkranın birinci fıkranın son cüm
lesinde mal kaçırma tehlikesi varsa geceleyin de 
haciz yapılabilir dendiğine ?öre, bendeniz hiçbir 
mahzur görmüyorum. Sadece kasanın başında gi
ren, çıkan paraya el koymak değil, fakat orada 
.mal olarak haczi alacaklı tarafından talebedilen 
mallar ne ise, heyeti ıımumiyesine teşmil etmekte 
alacaklı lehine ve âmme nizamı lehine fayda gör
mekteydim. Bundan dolayı bu iki noktada bende
niz muterizim. Yani ron arz ettiğim mesele ha
kikaten bu maddenin getirdiği en büyük boşluk
tur. Birinci meselede de tasrih ederlerse fay
dalı olur. Deminki mâruzâtımı tasrih ettikleri 
gibi zapta geçsin. Desinler ki, birinci fıkranın 
son cümlesindeki nreceden murat, birinci cümlede 
parantez içerisinde tesbit edilen tarife göredir. 
Avnı gecedir. B-rşka saatler kastedilmiyor. Biz 
gece vakti olarak bunu kabul ediyoruz desinler, 
kâfidir. Ama hâsılatın yalnız haczine münhasır 
tahdidi bakımdan konan hüküm bence doğru de
ğildir. Borçluyu korumak dof?ru değildir. Ala
caklının lehine muamele yapmakta fayda vardır. 
Hürmetlerimle.. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim 
«Evet» diye kendilerine cevap veriyorum. Söyle
necek başka bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 
O şudur: Gecenin tarifinde, «güneşin batmasın
dan bir saat sonra» sı hükmü doğrudur kanaatim
ce. Fakat, «güneşin doğmasına bir saat kalanın» 
hükümde yer almış olması birtakım mahzurlar 
tevlidedebilir. Bu itibarla Muhterem Komisyon
dan rica ediyorum, acaba mümkün müdür, gece
nin başlangıcı güneşin batışından bir saat sonra 
olmak üzere, bitişi de, güneşin doğmasiyle son bu
lur şeklinde olsun. Yanı, günün hitamı güneşin 
doğmasından bir saat önce değil de gecenin hu-
dutlandırılmasmın bir saat sonraya alınmasını, 
güneşin batmasından bir saat sonra başlamak ve 
güneşin doğmasına kadar devam etmek üzere ol
masını Komisyondan rica ediyorum. Gerekirse 
bir tadil teklifi de verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt, tadil teklifi bu 
müzakerelerde mümkün değildir. Bu bakımdan 
ya Yüce Meclis benimsemeyi kabul edecek veya 
reddedecek. Şayet benimseme reddedilirse Millet 
Meclisinin kabul etmiş bulunduğu eski metne dö
nülecektir. Buyurun Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, gece tâbiri üzerinde tereddürü mucip 
bir hal mevcut değildir. Zaten yürürlükte bu
lunan mevzuat Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu olsun, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kamı-. 
nu olsun gecenin neyi ifade ettiğini ve gecenin 
ne zaman başlıyacağını tâyin ve tadat etmiştir. 
Gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 
gerek Hukuk Muhakemeleri Usulü kanununda, 
güneşin doğuşundan bir saat evvel ve batışın
dan bir saat sonra gecenin başlıyacağını tasrih 
ve ifade ettiğine göre gece mevzuu hususunda 
bir sarahate varmaya lüzum olmadığı kanaatin
deyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Tekinel, Komisyon adına 

söz mü istiyorsunuz ? 
KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL HAKKI 

TEKİNEL (İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun benimseme hük

münü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Benimseme kabul edilmiştir. 

—.171 — 



M. Meclisi B : 58 16 . 2 . 1965 0 : 1 
Diğer maddeye geçiyoruz. 
MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 25 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret bu değişildik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 26 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret bu değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Be
nimseme kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi. 
Cumhuriyet Senatosunca 27 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 28 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi 
Cum'huriyet Senatosunca 29 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Benimsenme hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi Cum
huriyet Senatosunca 30 ncu madde olarak de
ğiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 
30 ncu maddesini okutuyorum 

MADDE 30. — îcra ve iflâs Kanununun 
58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Takip talebi ve muhtevası 
Madde 58. — Takip talebi icra memuruna 

yazı ile ve sözlü olarak yapılır. 
Talepte şunlar gösterilir: 
1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi

nin ve vekillik adı, soyadı, şöhret ve ikametgâ
hı; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa 
Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh 
gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer 
ikametgâh sayılır); 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin 
adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendi
lerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soy
adı, şöhret ve ikametgâhları; 

3. Alacağın ve istenen tazminatın Türk pa
rası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin mik
tarı ile işlemeye başladığı gün; 

4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin 

aslının veya alacaklı yahut mümesilli tarafın
dan tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla 
örneğinin takip talebi anında icra dairesine tev
dii mecburidir. 

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve 
verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına da
ir bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... Sa
yın Okçu buyurun. 

HÎLMÎ OKÇU (Manisa) — Muhterem arka
daşlar, Millet Meclisince kabul edilen madde üze
rinde Senato iki noktada tadilât yapmıştır. Daha 
doğrusu bir ilâve yapmıştır. Millet Meclisince ta
kip talebi ve muhtevası yönünden takip yolların
dan hepsinin seçildiği hususu dört bend tedvin 
edilmiş olmasına rağmen Senatoda beşinci bir 
bend ilâve edilmiştir. Bu yerinde bir hareket ol
muştur. Takdire şayandır. Ancak maddenin son 
fıkrasında «Alacaklıya takip talebinde bulundu
ğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraf
larına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.» 
deniyor Millet Meclisi metninde ise, bu makbuz 
vermek işi ihtiyari idi, taleb vabeste idi. Halbu
ki burada bir mecburiyet ve külfet yüklemektedir. 
Biz îcra dairelerinde basitlik, sürat ve kısa za-
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manda neticeye varmasını arzu ederiz. İşleri çok I 
olan îcra dairelerinde personel bakımından tat- I 
min edilmediği takdirde bilhassa makbuzlar 
daktilolarla yazıldığı ahvâlde böyle bir külfet 
yüklemek işleri uzatabilir. 

Binaenaleyh, bunu daha ziyade bu külfeti 
ihtiyariye bırakmak Millet Meclisinin kabul et
tiği bu kısmı benimsememek yerinde olmakla 
beraber Bakanlık icra - iflâs dairelerine mak
buz gibi verilebilecek matbu şeyler veya mak
buz bastırır dağıtırsa belki faydalı olur. Ama 
fazla bir külfet gibi görünmektedir. Bunu ih
tiyari bıraksak daha yerinde olur, kanaatini 
taşıyorum. Millet Meclisinin istiyen alacaklıya 
ıbelge verme hususu kabul edilirse daha yerinde 
olur, kanaatini taşıyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın özmen, buyurunuz. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; «Takip talebi icra 
(memuruna yazı ile veya sözlü olarak yapılır» -1 
Bu «sözlü» kelimesi hakikaten çok takdir etti
ğim bir kelimedir. Yalnız tatbikatının da iyi 
olmasını ve memurun vatandaşa iyi muamele 
yapmasını ve Sayın Adalet Bakanının da bizzat 
bu kelimenin tatbikatta yürütülmesinde gay
ret sarf etmesini, genelge göndermesini bilhas
sa rica ederim. Bu, memleket için, alacaklılar 
için ve hele okuma - yazma bilmiyen insanlar 
için büyük bir kolaylık olacaktır. Böyle bir -
maddeyi getirdikleri için teşekkür ederim. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, bir noktayı 
da yine Yüksek Heyetinize arz edeceğim. Son 
maddesinde «Alacaklıya takip talebinde bulun
duğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip mas
raflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz 
verir.» îşte burada çok mühim ve yapılmasına 
imkân olmıyan bir husus var arkadaşlar. Bunu 
Yüce Heyetinize arz edeceğim, takdirlerinize 
arz edeceğim. 

İki tane misal vereceğim, içinizden arzu 
eden arkadaşlarımız varsa, lütfen gidip görebi
lirler. Bugün Ankara'da bir Birinci îcra Da
iremiz var. Bütün Türkiye'den gelen talimat
lar, takipler oradan geçiyor. İstinabe ile ya
zılıyor. Şimdi oradaki icra memurunun, icra 
muavininin ve zabıt kâtibinin böyle bir şey 
yapmasına imkân ve ihtimal yok. 

İkinci bir misal, Kırıkkale'yi Yüce Heyeti
nize arz edeyim. Kınkkkale icra memurluğun- | 
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da bir icra memuru vardır, bir muavin vardır, 
üç tane kâtip vardır.. El'an bugün dahi işin 
altından çıkamamaktadır. İşleri yüzüstü dur
maktadır. Arkadaşlar, insafınıza, merhametini
ze ve vicdanınıza sığmıyorum. Bir külfeti yük
lerken onun takibine de mutlaka dikkat etmek 
lâzımdır. Takibat olmadıkça hiç bir şeyin yü
rümesine imkân yoktur. İcra memurunuz çok 
münevver, çok haysiyetli ve namuslu insan ola
bilir. Ama işler üzerine yüklenmişse, bin tane 
dosya birden gelmişse, bin tane para gelirse, 
bunun altından çıkmaya ıımıkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, çok rica ederim. Bu 
dakikada bir değiştirme vermeye imkân yoktur. 
Ama daha evvelce verdiğiniz kararla bu işte 
istenen alacaklıya emir buyurmuşsunuz. Yani 
istiyen alacaklı benim takip talebim hakkında 
belge verdim sana, masraf ettim, pul verdim 
şunlarm hesabını bana ver, diyebilir ve bir mak
buz alabilir. Ama siz bunu mutlaka memurun 
üzerine yüklerseniz işin içinden çıkılamaz. Getir
diği prensiplerde Cumhuriyet Senatosu birinci 
maddeyi de kullanmak suretiyle gayet güzel bir 
iş yapmış. Sözlü olarak da takip talebini kabul 
etmiş; ama şunu memurun üzerine yüklerken 
büyük bir hata yaptığına kanaat getiriyorum. 
Lütfen benimsemeyin. Komisyona gitsin, eski ka
bul ettiğimiz metne göre isteğe uygun olarak ka
bul edilsin. Muhterem arkadaşlarım, başından 
geçmeyince bir insanın, kâğıt üzerinde yaparken 
maddeleri öyle yazıyor; ama tatbikata geldiği za
man onun güçlüğünü görün bakalım yapabilir 
misiniz? Akşama kadar kaç tane takip talebiyle 
karşı karşıya kalacaktır? Böyle bir tane, iki ta
ne değildir ki, hemen bütün makbuzları yazıp 
verin. Adliye Vekâleti makbuz bastırsa, onu da 
memurun yanına koysa, memur yine bu işin için
den çıkamaz. Bugün çıkamıyoruz ki, böyle bir 
külfeti yapmakla yeniden çıkabilelim. Çok rica 
ediyorum, benimsemeyin bu maddeyi. Eskiden 
olduğu giıbi isteğe bağlı kalsın, yeniden gelsin 
arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT AĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaş

larım, izah edeceğim sebeplerden dolayı Hilmi 
Okçu arkadaşımın ve Halil özmen arkadaşımın 
mütalâalarına, sözlerine iştirak etmememe im
kân ve ihtimal yoktur. Bir memlekette cemiyetin 
bünyesini ve tarafların hukukunu korumak ba-
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fbmda getirilen kanunlar, getirilen tasarılar, ileri 
sürülen teklifler her şeyden evvel cemiyette bir 
emniyet sübabını görmek üzere hükümler ihtiva 
etmeleri iktiza eder. Münakaşayı mucip ve doğ
rudan doğruya tarafların hukukuna taallûk 
eden takip talebidir. Hakikaten Cumhuriyet Se
natosu yapmış olduğu değiştiride tarafların hu
kukunu ve bilhassa, eski îcra ve îflâs Kanunun
da bulunmıyan ve yeni İcra ve îflâs Kanununa 
konulan alacaklıların hukukunu, menfaatini ko
rumak bakımından çok yerli yerinde bir hüküm 
.getirmiştir. Bugün yeni tasarıda talep iki yön
den mütalâa ediliyor. Ya yazılı olması iktiza 
eder veyahut da sözlü olması icabeder. Yazılı 
doğrudan doğruya hem icra memuru yönünden 
hem de alacaklı yönünden belli başlı bir temi
nattır. Sözlü de yazılı talebe nazaran o da belli 
başlı bir teminattır. Zira okur - yazar olmıyan 
bir alacaklı icra memurunun huzuruna geldiği 
zaman icra memuru sözlü taleple iktifa etmiye-
cektir. O sözlü olan beyanını zabıtla tevsik et
mek suretiyle yani imzayı atmak suretiyle hem 
de icra memurunun imzalarını bir kâğıda atmak 
suretiyle bunu bir kâğıtla tevsik edecektir. Bu 
tevsik keyfiyeti bu zabtın hilafı hakikat olduğu 
idbat edilinceye kadar muteberdir. îşte bu tev
sik keyfiyeti gerek alacaklılar yönünden ve ge
rekse icra memurları yönünden belli başlı bir 
teminattır. Buna itiraz etmeye mahal yoktur. 
Diğer yönden alacaklının icra takibine girişmek 
istediği takdirde bir kısım arkadaşlarımızın ken
disine vesika verilip verilmemesi keyfiyetini 
muhtariyete bağlamak istiyorlar. Hayır arkadaş
larım, bugün bu memleketin içtimai bünyesini 
nazarı itibara almak suretiyle kanunları vaz'et
memiz ve hükümleri koymamız iktiza eder. Tür-
kiyo'nin içtimai bünyesi hepimizce malûmdur. 
Nüfusumuzun % 70 - % 65 i okur - yazar de
ğildir. Alacaklı gelir icra memurunun huzuru
na, efendim ben icrai takibata girişeceğim. îşte 
makbuz verip vermemek keyfiyetini alacaklının 
ihtiyarına bırakmak, alacaklının hukuku bakı
mından her halde emniyeti ihlâl eder mahiyet
te ben mütalâa ediyorum. Kaldı ki, alacaklı ta
kip talebine belki yüzlbinleri aşan bir senet ek-
liyecek, noterden çıkarılacak. Zaten noterden ib
raz edilmesi icabeden bir senet teslim edecektir, 
icra memuruna, icra memuru bu senedi, ve kıy
metli vesikaları teslim edip etmemesi babında 
kendisine tevsik edici mahiyette bir makbuzun, 
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bir vesikanın verilmesi iktiza eder. Bu hüküm 
yerinde ve doğrudur, memleketin içtimai bün
yesine tamamen uygundur. Kabul edilmesi mü-
talâasmdayım. 

Mürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu maddede gerek muhterem Sena
tonun gerekse sayın komisyonun gerekçelerinde 
de zikredilmeden evvelce Millet Meclisinde ka
bul ettiğimiz metinden esaslı bir ibareyi çıkar
mış olduklarını ve bunun için şu anda Meclis-
olarak karanlıkta bulunduğumuzu, nedenlerini 
bilmediğimizi arz etmek isterim. O da şudur: 
Millet Meclisi metninde, elimizdeki tasarının 
14 ncü sahifesinin ikinci satırında «rehinli ala
caklarda 145 ve 148 nci maddelerdeki kayıtla
rın da eklenmesi aranmak lâzımdır» Nereye lâ
zımdır? Burada talepte gösterilen muhtevanın 
içinde, maddelerin içine bunlarında girmesi lâ
zımdır denmiştir. Bunu Muhterem Senato çı
karmış. Sayın komisyon Senatonun kararını be
nimserken hiçbir zaman neden dolayı bu ibare
nin çıkarılmış olduğuna temas etmemiş. Sayın 
Senato kendi gerekçesinde bunu göstermemiş, 
çıkarmış ama bir sebep göstermemiş. îki tadile 
temas etmiş Sayın Senato onu da burada benden 
iki hatip evvel konuşan arkadaşım beyan ettiler. 
Temas ettikleri iki meseleye Senato burada ge
rekçe olarak temas etmiş fakat bunu çıkarmış. 
Bu, malûmuâlileri ipotek meselesi, rehinli ala
caklar meselesidir. Menkul ve gayrimenkul mal
lara şâmil olan bir alacaklı hakkıdır. Bu hak
kın tatbikatına aidolmak üzere gerek itirazları, 
gorek bunun paraya çevrilmesi usulü hakkındaki 
olan bu maddelerde îcra ve iflâs Kanununun 
mevcut ve mer'i maddelerinde, 145 nci madde
lerdeki kayıtlarında buradaki talep mündereca
tına girmesi lâzımdır, diye Millet Meclisi gayet 
haklı olarak alacaklı hukukunu siyaneten bir 
ibare koymuş. Ama bunun sebebini bilmeden 
Senato çıkarmış ve sayın komisyon gerekçe gös
termeden benimsemiştir. Bendeniz sayın ko
misyondan bilgi rica ediyorum. 

Hem çok rica ediyorum, burada âmme namı
na yaptığımız konuşmaları muhterem sözcüler 
oturdukları yerden «bu cevaba lâyık değildir» 
jestleriyle karşılamasınlar. Bu benim şahsım
dan çok ziyade burada temsil ettiğim Türk Mil
letinin şeref ve haysiyetine karşı ağır bir jesttir. 
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Burada en saçma sapan maruzatın bile yine bu
rada cevabının verilmesi ve o saçma sapan konu
şan adamı mahcubcdilmesi gerekir kanatinde-
yim. Onun için buna cevap verilmesini rica 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Eren, yalnız bâzı kısa 
beyanların Başkanlığın müsaadesi tahtında ar
kadaşlarımızın ve komisyonun yerinden yapma
sına İçtüzük hükümleri cevaz vermektedir. Onun 
için bâzı kısa beyanları arkadaşlarımız yerle
rinden yapmaktadırlar. Ve bendeniz buna mü
saade etmekteyim. Onun için bir istihfaf ve bir 
istihza için değildir. Biz ona alet olmayız. 

ASTM EREN (Niğde) — Sayın Başkan, de
min bir sual sormuştum, sayın sözcü cevap ver
mek tenezzülünde bulunmadılar. Ben burada 
şahsım adına değil, Millet adına konuşuyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Verdim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet dediler Sayın Eren. 
Buyurun Sayın Gürer. 
Sayın komisyon takdim hakkını kullanacak 

mısınız? Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evvelâ 
Asım Eren Beyefendinin hataya düştüklerini 
söylemek mecburiyetindeyim. Kendilerinin 
44 ncü madde ile ilgili ve ondan sonra yapmış 
oldukları konuşmalarla ilgili soruların tamamı
na cevap verdim. Belki duymamışlardır. Za
bıtlarda vardır. «Evet» şeklinde teyidetmiştim. 
Bizim noktai nazarımıza uygun olarak cevap 
verdim. 

ASIM EREN (Niğde) — Affedersiniz, duy
madım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Şimdi yine 
mademki Asım Eren Beyefendi son konuştu, 
onun, Millet Meclisince kabul edilen metnin 
yani 14 ncü sayfadaki «Rehinli alacaklarda 145 
ve 148 nci maddelerdeki kayıtların da eklen
mesi lâzımdır» şeklindeki hükmün Cumhuriyet 
Senatosunca nazarı itibara alınmamış olduğu ve 
bundan bir sakınca doğup doğmadığı hususunda
ki tereddüdünü izale etmek için cevap arz edi
yorum. 

Sayın Hilmi Okçu. arkadaşımızın da teba
rüz ettirdiği veçhile Cumhuriyet Senatosunca 
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beşinci bend olarak takip yollarından hangisinin 
seçildiği hususu eklenmiştir ve vazıhtır, doğru
dur. 

Takip yollarından şayet relinin paraya çev
rilmesi şeklinde bir takip ile karşılaşıbyorsa 
aldolduğu hüküm vardır. Tasarının 50 nci 
maddosmdedir ve burada aynı atıf yapılmakta
dır. Tekrara taallûk eden bir hükmün burada 
yer almaması isabetlidir. Bu bakımdan endişeyi 
mucip bir hal yoktur. Yani kanunda diğer bir 
maddede de bu husus düzenlenmiştir. 

Şimdi diğer arkadaşlarımın haklı olarak üze
rinde durdukları bir konuya geliyorum; o da 
Millet Meclisince kabul edilen metinde icra 
memurunun «İstiycn alacaklıya takip talebin
de bulunduğuna ve verdiği belgelere ve masraf
lara dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.» 
ibaresinin; «Alacaklıya takip talebinde bulun
duğuna ve verdiği belgelere talep ve takip mas
raflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz ve
rilir.» şeklindeki yapılan bir değişiklikle icra 
memurunun mutlak surette bu vecibeyi yerine 
getirmesi hükmünün yer aldığı konusuna ta
allûk etmektedir. Haddizatında bunun bir te
minat olduğunu kabul etmek zorundayız. An
cak arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, 
bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi 
şartlar sebebiyle icra dairesinin işleri ziyade
siyle fazlalaşmış ve hakikaten fizik takatlerin üs
tünde çalışma mecburiyeti icra memurları ve 
kâtipleri için taihassul etmiştir. Ancak Cumhu
riyet. Senatosunca yapılan bu değişiklikte umu
miyetle raporumuz 8 nci sayfasında da belirttiği
miz gibi bâzı tavsiyelerimizin nazarı itibara 
alınması halinde bu sakıncanın ortadan kalka
cağı ve bu itibarla yapılan takiplerde, takipte 
bulunan için bir teminat teşkil edeceği de göz
den uzak tutulmamalıdır. Biz umumiyetle nor
mal bir çalışma sistemi içinde böyle bir belge 
vermek mecburiyetinin faydalarını kısaca arz 
etmek isteriz. 

Evvelâ alacaklılar ibraz ettikleri belgelerin 
tevsikine yarayan resmî bir belgeyi icra me
murlarından almış olacaklardır. Yine bu tasa
rının 5 ve 6 nci maddelerinde icra memurları
nın yapmış olduğu muamelelerden Devletin so
rumluluğu bahis konusudur. Devletin sorumlu
luğunu intaceden işlerde icra memurlarının 
dikkatli ve uyanık davranmaları ve murakabe 
vazifelerini ciddiyetle yerine getirmeleri lâzım-
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dır. Böyle bir belgenin verilmesi, icra memur
larının kendi dairelerine tevdi edilen evrakın 
daha ciddî bir şekilde muhafazası ve muhafaza 
ile mükellef memurları murakabe etmesinde 
fayda sağlıyacaktır. Yine böyle bir evrakın kay
bolması halinde, alacaklı için verilen bu belge
nin, ondan sonra takibedilecek usullerde ve dâ
valarda bir ispat vesikası olarak ve Devletin so
rumluluğuna tesir edecek tarzda bir kıymeti 
olması lâzımgelir. Bir başka bakımdan da, bu
gün icra takiplerinin umumiyetle şahıslar adına 
bir 'avukat vasıtasiyle yapıldığı da bilinmekte
dir. Avukat tarafından yapılan bir takibin 
kendi zaviyesinden alacaklı ile olan münase
betlerinde de böyle bir belgenin ibrazında fayda 
vardır. Ancak bu fayda bugünkü şartlar içeri
sinde mahzurundan daha mı azdır, yoksa daha 
mı çoktur? Bunun üzerinde münakaşa edilebilir. 

Müsaade ederseniz komisyonumuzda müza
kere edilip yine aynı tasarının 61 nci maddesin
de de .tekrarlanacak olan bu itiraz hakkında ra
porumuzdan bir metni okumakla iktifa edece
ğim. Biz raporumuzu takdim ederken sekizinci 
sayfasında Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
bilcümle değişikliklerin benimsenmesinde komis
yonumuzca hâkim olan görüşler ve komisyonu
muz tavsiyeleri başlığı altında görüşlerimizi 
bildirmiştik. Arkadaşlarımız her halde bu tasarı 
metninin geç dağılmasından olsa gerektir, bâzı 
arkadaşlarımızın gerekçeyi okumadığı anlaşıl
maktadır. Diyoruz ki biz; «Yapılan değişiklik
lerle diğer bâzı hükümlerin icra dairelerine lü
zumsuz külfet tahmil ettiği ileri sürülebilir. 
Ancak bu hükümlerin icra daire ve memurlarına 
külfet tahmil etmeleri yanında büyük faydalar 
sağladığı da inkâr edilemez, örneği, masraf ve 
belgelerini veren, itirazını yapan şahsa icra 
dairesinin talebi bağlı olmaksızın makbuz ver
mesinde ve itirazın alacaklıya duyumlmasmda 
gerçekten büyük fayda vardır. Bu şekilde yapı
lan değişikliklerden umulan faydanın gerçekleş
mesi için, Adalet Bakanlığınca itirazın yapıldı
ğına, belge ve masrafların verildiğine dair 
makbuzların yönetmelikle birlikte süratle kul
lanılabilecek bir şekilde hazırlanması ve bu ko
nuda icra dairelerini işe boğacak alelade mak
buz kullanılması menedilmiştir.» 

Şayet Adalet 'Bakanlığı, komisyonumuzun 
bu tavsiyesini tutar ve bunları zamanında izhar 
ederse zannediyoruz ki, icra memurlarını işe 
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boğacak ve mahzur olarak telâkki edilen bu iti
razlar da orta yerden kalkmış olacaktır. Keza 
haciz yoluyla yapılan takiplerde de - ki bundan 
sonraki gelecek maddede aynı hüküm vardır -
takibin itiraza uğradığının alacaklı tarafından 
bilinmesinde fayda vardır. Bu bir bakıma ala
caklının her ne sebeple olursa olsun itirazın 
reddi cihetine gitmek üzere çabuk hareket et
mesini sağlıyacak ve bir nebze takiplere hız ve
recektir. Komisyonumuz bunları düşünmek su
retiyle ve arz ettiğimiz fayda ve mahzurları da 
nazara alarak gecikmiş bulunan bu kanun ta
sarısının biran evvel kanunlaşmasını temin et
mek düşüncesiyle size Cumhuriyet Senatosunca 
yapılmış olan metnin kabul edilmesini tavsiye 
etmektedir. 

Ancak şuna da işaret etmek mecburiyetinde
yim ki; icra memuruna takip talebinde bulu
nulduğuna dair bir belge vermek mecburiyeti 
takip talebinde bulunan şahıs eğer, ben böyle 

I bir belge istemiyorum, şeklinde icra zaptına bir 
imza vermesi halinde icra memurunu bu mec
buriyetten kurtarabilir. Büyük bir kısım takip
lerde ehemmiyetsiz vesikalar bahis konusu ol
duğuna göre icra memurları alacaklıya böyle 
bir makbuz vermeden evvel zapta bir kaşe bas
mak suretiyle altına da alacaklının kendi rızası 
ile imzasını almak suretiyle kendilerini böyle 
bir makbuz vermek mecburiyetinden kurtarabi
lirler. Ama diğer kısımlarda istese de istemese 
de icra memuru mutlak surette makbuz vermek 

I # 

zorundadır. Bu makbuzlar Adalet (Bakanlığın
ca zamanında hazırlanır bir örnek olarak hattâ 
icra takip taleplerini dolduran kimseler tara
fından, kendileri tarafından doldurulmak su
retiyle icra memurlarına ibraz edilirse mesele 
hallolur. Bunu yönetmeliğin halledeceğine kaa-
ni bulunmaktayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı buyuru
nuz. 

ADALET BAKANİ SIRRI ATALAY (O. 
Senatosu Kars Üyesi) — Muhterem arkadaşla -
mm; bir hususa kısaca işaret etmek istiyeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunca bu maddede iki de
ğişiklik yapılmış, beşinci bir bend eklenmiş, 
«istiyen» kelimesi «alacalklıya ve» tâbirinin 
başından çıkarılmış bulunmaktadır. Cumhuri
yet Senatosunda, kanun tasarısının müzakeresi 
sırasında, yürürlük süresinde bir değişiklik is-

I lenımişti. (.) zaman Cumhuriyet Senatosundan 
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ricada bulunmuştuk. Üç aylık bir süre veril
mesini istemiştik. Bundan maksat da buradaki 
yükletilen çeşitli hükümlerin iyi işlemesini te
min için bir zamana ihtiyaç olduğu idi. «Ala
caklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdi
ği belgelere talep ve takip masraflarına dair 
bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.» Böyle
likle makbuzun verilmesi mecburiyetinin icra 
dairelerini büyük ibir iş yükü altında bulunacağı 
iddiası doğrudur. Ve fakat Adalet Bakanlığı 
kanunun yürürlüğe girmesi tampon müddeti 
içerisinde bütün ıbu muameleleri tanzim edecek, 
tüzük ve yönetmelikle matbu formülleri hazır-
lıyacafc ve istediğiniz de bu idi. Üç ay bir yü
rürlük süresi istiyorduk. Resmî Gazetede neş
rinden sonra üç ayluk bir yürüme müddetinden 
sonra başlaması bunları temin edecektir. îcra 
dairelerinde yönetmelik gereğince matbu evrak
lar bulunacaktır. Ve bu matbu evraklar der
hal kolaylıkla ve rahatlıkla verilebilecektir. 
Makbuzların verilmesinde sağlanan faydaları 
Komisyon Başkanı ve bir kısım 'arkadaşlarımız 
izalh etmiş bulunuyorlar. Bu ibüyük faydalar 
karşısında sadece yüklü icra dairelerinin işle
rinin daha çoğalacağı, itiraz da bu şekliyle, 
matbu makbuzlarla telâfi edileceği cihetle mak
buzların verilmesi mecburiyetinin sağlıyacağı 
faydalar daha büyüktür, daha çoktur. Emni
yeti ve güveni sağlıyacaktır. Bu sebeple Cum
huriyet Senatosunun yaptığı değişikliğin fay
dası büyük bulunmaktadır. 

Esasen burada yapılacak şey, usul şudur: 
Ya Cumhuriyet Senatosu metninin benimsen

mesi veya Millet Meclisinin eski metninin ka
bulü şeklindedir ki, bir başka değişiklik müm
kün değildir. Ancak, Karma Komisyon kurul
duğu takdirde o komisyonun raporu Millet Mec
lisince kabul veyahut bu metinlerden birisinin 
kabulü tercih edilebilecektir. Biz Bakanlık 
olarak Cumhuriyet Senatosunun Millet Meclisi 
Komisyonunca 'benimsenen metnini faydalı ve 
zaruri olduğu kanısındayız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, bu madde dolayısiyle ka
nunların ruh kazanması ve tatbikatta işliyelbil-
mesi hususlarını asla gözden uzak tutmamak ik
tiza eder. Son fıkraya baktığımız zaman, 'ben
den evvel konuşmuş olan Komisyon Sözcüsü 
arkadaşım her ne kadar garanti hususunda fay- | 
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dalarını saymışlarsa da, bugün tatbikatta gö
rülmektedir ki, Türkiye'de icra daireleri haki
katen fizikî yapısı 'bakımından asla bizim Türk 
haklarını ve dolayısiyle âmme ve şahıs hakları
nı koruyacak işlem içinde bulunmamaktadır. 
Çünkü icra memurlarımızın, ve icra kâtipleri
mizin durumu acıklı bir şekilde gözükmekte ve 
icra 'dairelerimize girdiğiniz zaman - her yeri 
Ankara veyahut İstanbul olarak mütalâa ede
mezsiniz - bir dosya arıyacak olursanız günler
ce o dosyayı bulmanın kabil olmadığı çok se
fer mümkündür. Bunun neticesinde bütün ta
raflar, borçlu ve alacaklı taraflar olsun, kendi
sini çok mağdur hissetmektedir, öyle zaman
lar olmaktadır iki, hüsnüniyetli bir borçlu para
sını getirip icra dairesine yatırmak istediği za
man, sabahleyin saat 9,00 da icra dairesinin 
önünde kuyruk olmakta; ama hüsnüniyetli ibir 
insan olduğu halde, parasını vermek istediği 
halde dosyasının .bulunamaması yüzünden saat
lerce ve hazan günlerce icra kapılarında bekle
mektedir. Bu acıklı hale de 'bir son verilmesi 
bu madde ile lâzım gelmektedir. Bu maddedeki 
espri muhterem arkadaşlarım, sözlü veya yazılı 
icra talebinde bulunanlara bu taleplerine karşı
lık verilecek belgelerin mecburi olması hususu
nun Senato metninde kabul edilmiş olmasıdır. 
Şimdi şahsan bendeniz, Senato metninden ziya
de Türkiye'de ahval ve şeraiti nazarı itibara 
almak suretiyle benden evvel görüşmüş bir iki 
arkadaşımın da haklı temennilerine uyarak 
Millet Meclisinin tedvin etmiş olduğu metni 
Türkiye'nin durumuna daha uygun .bulmakta-
yiın. Çünkü Sayın Komisyon Sözcüsünün bir 
garanti hukuku diye bahsetmiş olduğu ve do
layısiyle bir talkım faydalarının olduğuna haki
katen inandığım hır maddedir. Ama Millet Mec
lisi metni dikkatle okunduğu ve tetkik buyu-
rulduğu takdirde esasen onda da aynı garanti
ler mevcuttur, vardır. Yalnız aradaki fark, 
Senato metninde alacaklıya takip talebinde bu
lunduğunu ve yerdiği 'belgelere, talep ve takip 
masraflarına dair bedava ve pulsuz bir mak
buz verilir diye âmir hümü koymuş. Ve dola
yısiyle alacaklı veya takip talebinde bulunan, 
talebetmemiş olsa, dahi bu belgelerin kendisine 
mutlak verileceğini âmirdir. Halbuki Yüksek 
Meclisin, Yüksek Heyetinizin kabul ettiği me-

I tin ise, yine aynı hükmü bünyesinde taşımak
tadır. Yalnız Millet Meclisindeki hükme göre 
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istiyen takipçiye bu belgeler verilecektir. Bina
enaleyh, haddizatında hukukan hiçbir kimsenin 
hakkı zayii olmuş değildir. Bir icra dairesine 
gittiğimiz zaman bir alacak takibinde bulunur
ken icra memuruna, ben bütün belgeleri istiyo
rum, lütfen bana 'belgeleri verin dediğiniz za
man, icra memuru zaten bu maddeye göre de 
bunu size doldurup verecektir. Ama Senato 
metni kabul edildiği zaman mutlak verecektir 
;anlamı vardır. Şimdi buradaki mutlak ile is
tiyen arasındaki farkı şöylece mütalâa etmek 
iktiza eder. 

Muhterem .arkadaşlarım, eğer, şayet 'bu mut
lakıyet prensibini kabul ettiğiniz takdirde her 
n« kadar hukukun garantisi mevzuubaihls ise 
de - ki, hukukun garantisinde hiçbir zaman ay
rılık gözükmüyor - esasen meşbu halde bulunan 
icra dairelerinde yapılan (kuyrukların sokak
lara taşdığmı görmeniz daima mümkündür. 
Ve dolayrsiyle biz bir kanunla, bilhassa bu ka
nunla piyasaya, ticaret âlemine ve ıbu kanun
dan büyük ümitler ibekliyen Türk Milletine bir 
'takım kolayılıklar getirelim derken; işi bir yön
den de âdeta yokuşa sürmüş bulunuyoruz. Şu 
hale göre kanaatim, önümüzdaki ilki metinden 
Senatonun değiştirgesine uymamak suretiyle 
Yüce Meclisiniz tarafından kabul edilmiş olan 
Millet Meclisi metnine; yani istiyen alacaklıya 
takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belge
lere ve masraflara dair bedava ve pulsuz bir 
makbuz verilir, fıkrasına iştirak etmenizi en 
derin hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın özmen. 
HALÎL ÖZMEN. (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, biz Komisyon Sözcüsüne ve Sayın 
Adalet Bakanına itiraz ederek işleri çığırından 
çıkarmak istetmiyoruz. Asla böyle bir niyetimiz 
yoik. Yalnız biz, tatbikatı gören arkadaşlarınız 
olarak Yüksek Heyetinizi aydınlatmağa çalışı
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, icra memuruna bugün 
bin lira, binbeşyüz-lira, onbin lira, yüzbin lira 
takip talebinde bulunan yok. Ya? 40 lirası var 
karşı tarafta, veyahutta 30 lira alacağı var, 
onun için de takip talebinde bulunuyor. Şimdi 
40 lira için gelmiştir alacaklı takip talebinde 
bulunuyor. O işlerin içinde zaten bocalamakta 
olan icra mamuruna, bir de ona makbuz vermek 
'külfetini yükltiy*oı;s,unuz. Affedersiniz astarı 

16 . 2 . 1965 0 : 1 
külfetini yüklüyorsunuz. «Affedersiniz astarı 
yüzünden pahalı» diye bir tâbir vardır. Devle
ti bu bakımdan da masrafa sokmağa hiçbirimi
zin hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben ezbere huzu
runuzda konuşan bir arkadaşınız değilim. Siz
lerden rica ediyorum, istirham ediyorum bu 
memleketin evlâtları olarak. Şurada, Çanka
ya'da yeni açılan İcra Dairesine lütfen bir uğ
rayın. icra dairesine uğradığınız zaman Çan
kaya İcra Dairesinde binlerce iş, binlerce dos
ya yerlerde yatmaktadır arkadaşlar, ayaklar 
altında sürünmektedir. Koyacak dolabı dahi 
yoktur. Hattâ huzurunuzda söylemeye utanı
yorum, affedersiniz, özür dilerim, memur ar
kadaşlarımızın gidecek bir helası dahi yoktur. 
Bu kadar iş karşısında bir de bu çocuğa siz 
makbuz vermek külfetini rica ederim, yükle
meyim 

Yine Kırıkkale'ye giderseniz, gittiğiniz za
man görün icra memurunun, icra dairesinin tu
tumunu. Üzüleceksiniz. 7 000 iş birden gelmiş
tir beyefendiler. Orada daha ziyade nafaka 
dosyaları vardır. Nafaka dosyasında, nafaka 
alacağım, takip talebinde bulunuyorum, icra 
memuruna bir de makbuz vermeyi mecbur edi
yorsunuz. Devlet için de yazıktır. Çok değer
li arkadaşım, İsmail Bey ve Sayın Adliye Ba
kanı makbuzların Adliye Bakanlığınca bastırı
lıp gönderileceğini söylediler. Biz Adliye Ba
kanlığını bilmiyen onun bünyesinde çalışmıyan 
insanlar mıyız? içinizde birçoklarınız hâkim 
ve avukat olarak karşınızda konuşmaktadırlar 
arkadaşlar. Nereden bulacaksınız arkadaş
lar? Davetiye zamanında gelmez, dosya hiç 
gelmez. Bakın söylemek istemezdim, Sayın 
Adliye Bakanının huzurunda bunu söyliyeyim, 
bilirler. Çankaya icra memurundan bir takip 
talebinde bulunan bir arkadaşım bulunuyor. 
Talebi yazmış imza edecek dosya istiyor. Ne 
dosyasını istiyor? Dosya istiyor. Efendim, bu 
anda Adliye Vekâleti dosya göndermemiş, dos
ya yok. Onun için biliyorum. Şimdi arkadaş
lar, piyasada 37 kuruşa alınabilecek bir dosya
yı orada bir odacı 67 kuruşa veriyor. Derhal 
müdahale ettim, böyle saçma şey olmaz de
dim. Ve Sayın Adliye Vekâletinin Müsteşarı
na telefon ettim, derhal oraya dosya gönder
diler. Bu olur mu arkadaşlar? Olmamasına 
imkân yok. işin düzgün yürümesine imkân 
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yok. Bunları biliyoruz; ama böyle bir külfe
tin altına zaten bıkmış, dolmuş icra dosyalarıy-
la, buna bir de böyle bir külfet yüklerseniz 
altından kalkılamaz arkadaşlar. Ankara icra 
dairelerini birer birer görmenizi hassaten rica 
ediyorum sizden. Tozların içinde, ayakların 
altındadır arkadaşlar. Bunu bilerek konuşuyo
rum. Şimdi biz bir de bunu isteğe bırakmaz
sak, mecburen bir makbuz külfetini yüklersek 
o icra memurunun, o icra kâtibinin, altından 
kalkmasına imkân yoktur. Çok rica ediyorum, 
saym arkadaşlarım, bu maddeyi benimseme
yin. Eskiden üzerinde konuşmamakla bera
ber, yani tümü üzerinde konuşmakla beraber 
eski metin bundan çok daha iyidir. 

Değerli arkadaşlarım, şurayı söyleyip, on
dan sonra sözlerime son vereceğim. İcra İflâs 
Kanunu Türkiye'nin bel kemiği olan bir kanun
dur. Madde madde konuşmadığımız için bu
raya böyle geliyoruz. Demek ki o zaman mad
de madde konuşarak şu dertleri halletseydik 
bugün böyle konuşmayacaktık. O zaman tümü 
üzerinde konuştuk. Saym Senato bize ışık tu
tuyor şimdi. Bunu böyle yapıyorum diye. De
mek ki memleketin bel kemiğini teşkil eden 
kanunlar da geç de olsa komisyonlarda da görü
şülmeli, Yüksek Heyetinizde de madde mad
de görüşülmeli ve ona göre bir karar verilme
lidir. Bir virgülün dahi kıymeti vardır, ar
kadaşlar bir madde üzerinde. Ben daima Yü
ce Heyetinize bunu arz ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergesi gel
miştir. Şimdi Saym Adalet Bakanı söz istemiş
tir, ondan sonra sıra Saym Asım Ercn'dedir. 

Saym Adalet Bakam buyurunuz. Saym 
Asım Eren'e de söz verdikten sonra yeterlik 
önergesini oyunuza sunacağım. Kabul edilir
se, arkadaşlarım görüşemiyecek, kabul edil
mezse sırada daHa dört arkadaşımız vardır. 

ADALET BAKANI SIRRI AT AL AY (Cum-
muhiyet Senatosu Kars Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlarım, zannederim, meseleyi biraz yay
dık ve maddeyle ilgili olmıyan konulara da 
kaydık. Sayın Özmcn'in işaret ettiği hususlar 
doğrudur. Çankaya İcra Dairesinin vaziyeti 
doğrudur, söyledikleri doğrudur. Ama bu 
maddeyle ilgisi yoktur. Gerçekten icra daire
lerimiz bilhassa büyük iş merkezlerinde, Tür
kiye'nin birçok vilâyetlerinde dediklerinden bel-
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ki daha kötüdür. Ama bu mesele evvelâ bü
yük merkezdeki icra memurlarının yargıç ve
yahut savcı sınıfından olmasına bağlıdır, per
sonelinin iyi yetişmesine bağlıdır ve iyi bir ça
lışma imkânı temin edilmesine bağlıdır. Bun
ları sağladığımız takdirde icra dairelerimizi iyi 
işletebileceğimiz gibi icra dairelerimizin say
manlık ve vezne işlerinin teftiş ve murakabe
sini de Maliye yaptığı takdirde çeşitli söylen
tileri ve vatandaşın ıstırap konularını gider
miş oluruz. O ayrı bir mesceldir. Ama şim
di, takipte makbuz verilmesi mecburi olsun mu, 
olmasın mı mescelsi? Meseleyi biraz büyütü
yoruz, bana kalırsa, Saym G ürer'in de dediği 
gibi büyütüyoruz. Günde 40 - 50 takip tale
binin zaten büyük bir kısmını, avukat olsun 
yahut iş sahibi olsun kendisi istiyecektir. Ya
ni matbu olan bir makbuzun verilmesi 20 - 25 
yahut en çok 30 iş için birer, veya ikişer daki
kayı alabilecektir. Büyük bir zaman, veya bü
yük bir işe boğmayı tevlidetmiyeceği gibi, te
min edeceği faydalar bakımından biraz önce 
Saym Komisyon Başkanının ifade ettiği garan
ti şekli ise şu 5 - 1 0 dakika için elbette ki fe
da edilecek bir husus değildir. Bu sebeple Cum
huriyet Senatosu metni güvenlik getirmekte
dir. Dâvalarda ve kişi münasebetlerinde yani 
cebri icra hukukunu teşkil eden alacaklı - borç
lu ve üçüncü şahısların meşru menfaatlerindeki 
dengeyi temin edecek bir unsurdur. Bu sebep
le belki büyük iş merkezlerinde 5 ile on da
kikayı alacaktır. Küçük merkezlerde ise, bu 
hiçbir zaman yapılmıyacak. Bâzı icra dairele
rinde ise günde iki üç defa ancak iş olabilmek
tedir. Bu sebeple ancak büyük iş merkezlerin
de çok iş olacak; fakat taraflar tarafından, 
alacaklı, tarafından zaten istenecek büyük bir 
kısmı o şekilde olacaktır. Unutulan yahut is-
tenmiyen, veyahut hükümlerden istifade etme
sini bilmiyen bâzı meşru hakları da korumuş 
olacağız. Bu sebeple arkadaşlardan rica ediyo
rum ; mesele pek o kadar vahim mahiyette 
değildir. Cumhuriyet Senatosunun metni ye
rindedir, kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı bir da-
dika... Saym Hilmi Okçu, sual mi soracaksınız? 
Buyurunuz. Kısa olsun. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Saym Adalet 
Bakanının sözleri belgeli takiplerle ilgilidir. 
Belgeniz takipler için faydası nedir? 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Son fıkralarda hangi hususlar için 
makbuz verileceği bildiriliyor... 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Alacaklının ta
kip talebi belgeli veya belgesiz olabilir. Bel
gesiz takipler için faydası nedir? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Belge yoksa bir masraf ödemişse 
masraf için verebilir. O masrafı da bir arka
daşım ifade etti, avukatın müvekkiline karşı 
olan münasebetlerinde faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. Yeterlik 
önergesini bundan sonra oya koyacağım. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, evvelâ muhterem Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın mütaakıben gelecek bir 
maddenin metninde mevcut bir atfın bendeni
zin biraz evvelki konuşmamda üzerinde durdu
ğum noktayı tavzih ettiği cihette ayrıca bir 
vuzuha lüzum kalmadığı hakkındaki beyanı
nın, metne nazaran vâridolmadığmı arz etmek 
istiyorum. Filhakika metinde bendenizin ka
bul edilmesi üzerinde ısrarla durmak istediğim 
ve yazılı teklif verdiğim Millet Meclisi metni
nin 14 ncü sayfasının ikinci satırındaki ibare
sinin içinde bulunan 145 ve 148 nci maddelere 
burada önümüzde bulunan tadil tasarısı mad
delerinde hiçbir yerde bir atıf yoktur. BaJhis 
buyurduklarına bendeniz daha evvel kendile
riyle temas etmiştim. Filhakika bu 145 ve 
148 nci maddelerde rehinlerin ve ipoteklerin 
tabiî bunların içinde gayrimenkul ipotekleri
nin, paraya çevrilmesi meselesine aidolan tek
nik bilgiler vardır. Ve bu hususta 145 ile 
148 nci maddede zikredilen kayıtlar, Sayın 
Tekinel arkadaşımızın, komisyon adına verdi
ği cevap da zikrettikleri madde ile ilgili değil
dir. Filvaki 92 nci maddesinde Millet Mecli
sinde yapılmış olan tadil de kısmen gayrimen
kulun haczine aidolan muameleler mevzuuba-
histir. Ondan sonra 150 nci maddenin (a), (b) 
ve (c) fıkralarına ait tadili getirmiştir. Cum
huriyet Senatosu. O da yine rehinelerin para
ya çevrilmesine aidolan bâzı esasları ihtiva 
eder, itirazları ihtiva eder. Ama hiçbir zaman 
kendilerine arz etmek istediğim boşluğu dol
durmaz. Yani takip talebimizde bir alacaklı. 
sıfatiyle Millet Meclisi metnine göre dâhil et
memiz gereken ve halen yürürlükteki kanu
nun 145 ve 148 nci maddelerinin metninde bu-
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lunan kayıtları işaret etmez. Şu halde bu boş
luk fiilen Senatonun metninde vardır, bu boş
luğu olduğu gibi bırakmaya da hakkımız yok
tur. Demin arz ettiğim gibi alacaklının huku
kunu, borçluyu gayrimeşru ve insan haklarına 
aykırı şekilde icbar etmeden, himaye etmek 
âmme nizamının bir esası, kanun koyucu ola
rak bizim de şu anda vazifemizdir. O itibarla 
145 ve 148 nci maddelerin metinlerini okuma
larını rica edeceğim ve demin kendilerinin be
yan buyurdukları maddenin metninde bu 145 
ve 148 nci maddelerin metindeki maddelerle 
ilgili bilgi var mı, yok mu; tetkik buyurmala
rını istirham ediyorum. Olmadığı takdirde 
Millet Meclisi metnini bu noktadan kabul edil
mesini arz ediyorum, bir. Keza benden evvel 
konuşan muhterem iki arkadaşımızın ve yine 
sonradan bir arkadaşımızın üzerinde durduk
ları iki noktadan, takip talebinde bulunan za
ta mecburen icra dairelerinin ;makbuz vermesi 
yerine Millet Meclisindeki mülayim şeklin ya
ni alacaklı isterse makbuz verme şeklinin ka
bul edilmesini, muamelâta ve hakikaten çok 
yüklü olan ve gözümle her zaman gördüğüm, 
daha dün bir iflâs masası heyetinde âza olarak 
içinde çalıştığım Ankara Adliyesinde gözümle 
şahidolduğum, kalabalığa, kıyamete ve avu
katların teşkil ettiği kütleye o alacaklıların, 
borçluların haline, kalabalığına ve icra me
murlarının bunların içinde bunalmış durumuna 
şahidolduğum için lüzumlu addettim, iki. 

Nihayet takip yollardan hangisini ihtiyar 
etti şeklinde Senatonun getirdiği yeniliğin bu
rada bir haşiv teşkil ettiği kanaatinde olduğu
mu arz edeyim. Çünkü esasen muamelenin gi
dişatı takip yollarından hangisinin ihtiyar edil
diğini kendi kendine hallettiği için muamelâ
tın teknik tarafını teferruatiyle burada arz et-
miyeyim. Tatbikatçı olarak kendisi daha iyi 
biliyorlar. Takip yollarından hangisinin ihti
yar edildiği esasında, muamelerin içinde ken-
ki kendine tebarüz eder bir keyfiyet olduğu 
için, burada bunun zikrinin de bir haşiv teş
kil ediyor, üç. 

Bu üç sebeple bendeniz Cumhuriyet Sena
tosu metninin reddi ile Millet Meclisi metninin 
kabulünde, burada konuşan arkadaşlarımızdan 
komisyon hariç, Muhterem Bakan hariç bütün 
arkadaşların ittifak ettiği sebepler ile ısrar 
ediyorum. Bu teklifim kabul buyurulursa Se-
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nâtonun maddesi reddedilecek, evvelce bizim 
kabul ettiğimiz hakikaten ihtiyaca çok daha uy
gun olan madde metni aynen kabul edilmiş ola
caktır, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îcra ve iflâs kanunu ta

sarısının 30 ncu maddesi üzerindeki müzakere
lerin yeterliği hususunun oya arzını teklif ede
rim. 

Ankara 
İbrahim Imirzalıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Talât Oğuz. Buyurunuz. 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaş
larım, hakikaten müzakere edilen madde îcra ve 
İflâs Kanununun en önemli, en mühim mad
desidir. Fikirler daha tebellür etmemiştir. Her 
arkadaş bu madde üzerinde ki fikirlerini açıkça 
ve sarahaten ifade etmemiştir. Asım Eren ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi bu madde üzerinde 
bir fikir ittifakı mevcut değildir. Bütün arka
daşlar Ibu madde üzerindeki görüşlerini aynen • 
ifade etmemişlerdir. Bu bakımdan takrir ka
bul edilmediği takdirde, öyle tahmin ediyorum 
ki, bir kısım arkadaşlarımız ayrı istikamette fi
kirlerini dermeyan edeceklerdir. Takririn kabul 
edilmemesinde bu maddenin tatbikattaki rolü 
itibariyle fayda mülahaza mevcuttur: Takririn 
reddi istikametinde oy kullanmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik Önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Asım Eren tarafından verilmiş bu
lunan bir Önerge var, onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle Millet Mec

lisi metninin kabulü ile C. Senatosu metninde
ki (tasarı madde 30 ve kanun metni madde 
58) in reddini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

özetle gerekçeler : 
1. Makbuz ihtiyaca bırakılmamalı 
2. Rehinli alacaklılara ait 145 ve 148 nci 
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maddelerdeki kayıtlar da (takip talebine) so
kulmalıdır. 

3. Takip yolunun buraya girmesi haşiv
dir. 

BAŞKAN —• Sayın Eren, müsaade buyurur
sanız, önergenizi bir temenni önengesi olarak ka-
(bul ediyorum. Zira bu maddenin oylanması sı
rasında önergenizi okutmaktan muradım, beya
nınızın zabıtlara intikalidir. Ve maddenin oylan-
maisiyle zatıâlinizin beyan buyurduğunuz öner
ge arasında fark yoktur. Zatıâliniz bu Adalet 
Komisyonu tarafından hazırlanmış olan madde
deki benimsenmenin reddini istiyorsunuz, değil 
mi efendim? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonun

ca madde üzerinde varılan neticeyi tekrar oku
tuyorum. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 30 ncu madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenme 
kabul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 31 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Madde numarası ile ilgilidir. 
Benimsenme hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenme kalbul 
edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 32 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN —• Senatonun teritiıbettiği maddeyi 
okutuyorum: 

MADDE 32. — icra ve İflâs Kanununun 
61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

ödeme emrinin telbliği 
Madde 61. — ödeme emri borçluya takip ta

lebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe 
ıgönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin 
(tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır: 
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Müşterek borçlular aynı zamanda takibedili- I 

yorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümes
sil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna 
olmak üzere her birine ayrı- ayrı ödeme emri 
tebliğ edilmek lâzımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziya
de takip talebi varsa icra dairesi bunların öde
me emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklı
dır. 

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı 
günlerde birden ziyade takip talebinde bulunul
muş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha 
eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gön-. 
derilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sadi 
Binay buyurun. 

ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, Senato değişikliği yalnız maddenin son 
fıkrasında yapmış ve metnin mânasında bir de- I 
ğişiklik yok; fakat vuzuha kavuşturulmasında, I 
daha sarih ifade edilmesinde bir değişiklik ya
pılmış. Bu da tercüme edilen Mehaz Kanununun | 
tercüme hatasının ıslahı suretiyle ifade edilmiş i 
Komisyonca. Bence bu tamamiyle uygun, sade- | 
ce bir tercüme hatası düzeltilmiş. Bir borçlu [ 
hakkında bir icra dairesinde muhtelif tarihler- | 
de ayrı ayrı takip talebinde buulnduğu takdir- J 
de buradaki ödeme emrinin sırasını tâyin eden, | 
tlaha sarih bir ifadenin kabulü yerinde olacak- | 
tır. Hürmetlerimle. ; 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Komis- [ 
yon tarafından tavsiye olunan benimsenmesi hu- j 
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... | 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi I 
Cumhuriyet Senatosunca 33 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin Senato tarafından 
düzenlenmiş şeklini okutuyorum. . 

MADDE 33. — îcra ve İflâs Kanununun [' 
3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. [ 

itiraz t 
1. Süresi ve şekli I 

Madde 62. — itiraz etmek istiyen borçlu, 
itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden iti- t 
baren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü ola- | 
rak icra dairesine bildirmeye mecburdur, itiraz, l 
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I takibi yapan icra dairesinden gayrı bir icra dai

resine yapıldığı takdirde bu daire gereken hare 
ve masrafları itirazla birlikte alarak yetkili icra 
dairesine gönderir. 

Takibe itiraz edildiği üç gün içinde bir muh
tıra ile alacaklıya tebliğe gönderilir, itirazla bir
likte tebliğ masraflarını ödemiyen borçlu itiraz 
etmemiş sayılır. 

Boreun bir kısmına itiraz eden borçlunun o 
kısmın cihet ve mikdarmı açıkça. göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde 
itirazın kaldırılması duruşmasında ancak alacak
lının istinadettiği senet metninden anlaşılan iti
raz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki 
imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve 
açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra taki
bi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sa
yılır. 

I Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve 
I pulsuz bir belge verilir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz. istiyen? 
I Buyurunuz Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar-
| kadaşlarım, Millet Meclisi metninde mevcut ol-
| mayıp, Senatoca ilâve edilen bu ikinci fıkra, 
| gerek imlâ gramer bakımından, gerekse mânanın 
I anlaşılamaması bakımından çok tashihe muhtaç 
I bir manzara arz etmektedir. Bunun Sayın Ko-
| misyon tarafından lütfen izah edilmesini ve yazı 
• itibariyle, noktalama itibariyle, gramer itiba-
> riyle olan yanlışların da tashihine inayet buyu-
| rulmasmı istirham ediyorum. Çünkü hiçbir şey 
i anlaşılmıyor. Hürmetlerimle. 

| BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Komis-
| yon adına beyanda bulunacak mısınız? 
I ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-
t İL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Efendim. 
[ raporda daima tâbi hataları var. Bunları bilâ-
! hara arz edeceğiz. 

j BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bu mad-
' de hakkında Adalet Komisyonunca düzenlenmiş 
I benimsenmeyi, tabı hatalarının düzeltilmesi su-
I retiyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
f bul etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 
I; Diğer maddeye geçiyoruz. 
I MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi 
t Cumhuriyet Senatosunca 34 noü madde olarak 
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değiştirilmiş ve yapılan değişiklik Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN —• Senato tarafından düzenlenen 
metni okutuyorum. 

MADDE 34. — îcra ve iflâs Kanununun 
63 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

2. itiraz sebepleri 
Madde 63. — Borçlu, 62 nei maddenin dör

düncü fıkrasındaki istisnalar dışında, itiraz se
beplerini değiştiremez ve genişletemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Komisyon 
tarafından varılan benimsenme neticesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 35 nei madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsenme hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimsenme hususu kabul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
MADDE 37. — Tasarının 37 nei maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 36 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimseme hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimseme hususu aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 nei maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 37 nei madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan düzeltilen metni okutuyorum. 

MADDE 37. — icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 67 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

6. itirazın iptali 
a) Mahkemeye başvurmak suretiyle, 
Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve 

itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek 
istemiyen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden iti-
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baren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, 
umumi hükümler dairesinde, alacağının varlığı
nı ispat suretiyle itirazın iptalini dâva edebilir. 

Bu dâvada borçlunun itirazının haksızlığına 
karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü 
niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi 
üzerine iki tarafın durumuna, dâvanın ve hük-
molunan şeyin tahammülüne göre, ret veya hük-
molunan meblâğın yüzde onbeşinden aşağı olma
mak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm. 
edilir. 

itiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu 
hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin 
sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren 
altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bu
lunmazsa bir daha ilamsız takip talebinde bulu
namaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini 
geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde 
alacağını dâva etmek hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Komisyon ta
rafından varılmış bulunan benimsenmeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Madde Senatonun dü
zenlendiği şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 38 nei madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsenme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 39 ncu madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve Komisyonumuzca mad
de numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsenme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nei maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 40 ncı madde olarak 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde nu
marasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu oy-
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larınizâ sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et
miyenler... Benimseme kalbul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 41 nci madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsenmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Benimseme kalbul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarımın 43 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 42 nci madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde numarasından Übaret bu
lunan değişikliğin benimsenmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 43 ncü madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve madde numarasından 
ibaret değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. . 

BAŞKAN —• Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsemesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Benimseme kalbul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 44 ncü madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve madde numarasından 
ibaret değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 46. — Tasarının 46 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca tasandan çıkarılmış 
ve çıkartma suretiyle yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin çıkartılması suretiyle 
vukulbulan değişikliği benimseme hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 45 nci madde olarak 
aynen kalbul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret bu
lunan değişikliği benimseme hususunu oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 36 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve komisyonumuzca yapılan bu de
ğişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan düzenlenmiş maddeyi okutuyorum. 

MADDE 46. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 
Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında 

haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu 

elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu olan 
yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eş
yası, 

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takı
mı. ve pek lüzumlu ev eşyası, 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin 
geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları 
ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat 
aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu 
olan al ât ve edevat ve kitapları ve arabacı, ka
yıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçim
lerini temin eden nakil vasıtaları, 

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu 
ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren man
dası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve 
bunların üç aylık yem ve yataklıkları, 

6. —• Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek 
ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mah
sul için lâzım olan tohumluğu, 

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze 
yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için 
zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu 
bulunan alât ve edevat, 

Geçmi hayvan yetiştirmeye münhasır olan 
borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için za
ruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem 
ve yataklıkları, 

8. Borçlar Kanununun 510 ncu maddesi mu
cibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan 
kaydı hayatla iratlar, 

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde 
malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu 
hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine 
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bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı 
mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve 
ikramiyeleri, 

Askerî malûllerle, şehit yetimlerine verilen 
terfih zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri, 

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti ta
rafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 
bağlanan maaşlar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen za
rarlar için tazminat olarak mutazarrırın kendi
sine veya ailesine toptan veya irat şeklinde veri
len veya verilmesi lâzımgelen paralar, 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak 
evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip 
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak 
üzere haczedilerek satılır.) 

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü 
saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki 
istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması 
haline münhasırdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen'L Yok... Komisyon 
tarafından tavsiye olunan maddenin benimsen
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Senato met
ni esas olmuştur. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
MADDE 49. — Tasarının 49 ucu maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 47 nci madde olarak 
bir fıkra ilâve edilerek aynen kabul edilmiş ve 
yapılan bu değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Buna ilişkin Senato metnini 
okutuyorum. 

MADDE 47. — îcra ve îflâs Kanununa 83 
ncü maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

önceden yapılan anlaşmalar 
Madde 83. a — 82 ve 83 ncü maddelerde ya

zılı mal ve hakların haczolunabileceğinc dair ön
ceden yapılan anlaşmalar muteber değildir. 

Yavrulu hayvanların haczi 
Madde 83. b — Hayvan hacizlerinde anaları 

tarafından beslenme ve bakılmaya muhtacolan 
yavrular analarından ayrı haczedileni ivecekler i 
gibi bunların anaları da yavrularından ayrı hac
zedilemezler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca. 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Kıy

metli arkadaşlarım, bu maddede 83 a ve 
83 b olarak tefrik edilen hususlarda madde 
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83 ün (a) ve (b) bendi olarak mütalâa edilecek
tir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Bunu 
83 a maddesi ve 83 b maddesi olarak telâffuz 
etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Her iki bendi aynen burada 
düzenlenmiş şekliyle madde numarasiyle göster
mek lâzımgeliyor öyle mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde lü
zumuna kaani olduğum bir, iki noktaya kısaca 
temas etmek istiyorum. Birincisi, 83 ncü madde
nin son fıkrasında teklif olunan şekil «82 ve 
83 ncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczo-
lunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar 
muteber değildir.» fıkrasıdır. Evvelce yapılan 
tatbikatta, bu kabil muamele ve taahhütler mu
teber addediliyordu. Bu kabîl muameleler şahsi 
hukuka taallûk etmesi sebebiyle alacaklı ile borç
lu arasında tanzim edilmiş bulunduğu nazara 
alınırsa bu şekilde kayıti ayıcı bir hüküm bulun
masının doğru olmadığı kanaatindeyim. İktisa
di hayatımızda ve ticari hayatımızda vatandaş
ların ve müesseselerin kredi ile giyim eşyası ve 
mukaveleli ihtiyaçlarını taksitle almış bulunma
ları sebebiyle, eğer böyle bir şeyi kabul edilmedi
ği takdirde pekçok vatandaşlar borçlu olmalarına 
rağmen ve maaşlarının da 1/4 i haciz olduğu hal
de bilâhara tekrar giderek yeniden müesseselerde 
ödeme kabiliyeti olmamasına rağmen mal almak 
suretiyle müesseseyi malî müzayaka haline sok
mak mümkündür. Evvelce mevcut olduğu gibi 
şahsi hukuka taallûk eden ve vatandaş mezkûr 
1/4 alacağının dışında kalan hak ve alacakların 
üzerinde haciz konulmasını kabul ederek mal al
mayı kabul ve taahhüt ettiğine göre, bunda âm
me menfaati vardır, demek suretiyle mâni olma
nın ben şahsan iktisadi ve ticari hayatımız için 
lüzumlu olmadığı kanısındayım. 

İkinci husus (b) maddesine taallûk ediyor. 
Diyor ki, «Hayvan hacizlerinde, anaları tarafın
dan beslenme ve bakılmaya muhtacolan yavrular 
analarından ayrı haczedilemiyeceği gibi bunların 
anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.» 
Arkadaşlar madde mâna itibariyle, mantık itiba-
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riyle, gaye itibariyle belki mümkündür, belki 
doğrudur. Fakat tatbikatta çok büyük güçlük
lere sebebiyet verecektir, icra memurunu alıp 
da yaylada, kırda falan şahsın sürüsünü haczet
mek üzere gönderidiğimiz sırada memur orada 
bulunan kuzu veya analardan bir kısmını bulup 
getirecektir. Bilâhara diğer taraf suiniyetli ola
rak dahi; efendim getirmiş olduğunuz bu hayva
nın beslenmeye muhtaç yavrusu vardır, bu itibar
la bunu haczcdcmezsiniz; demek suretiyle hacizde 
birçok müşküllere sebebiyet verecektir. Dolayısiy-
lc ya mal haczedilemiyecek veya haczedilip gel
dikten sonra dahi yapılan itiraz üzerine hayva
nın yavrusu var mıdır, beslenmeye muhtaç mı
dır, gibi hususların araştırılması, veterinere mu
ayene ettirilmesi v. s. gibi sebeplerle tatbikatta 
çok büyük müşkülâta sebebiyet verecektir. Hattâ 
şu kadar ki, ananın yavrusu ölse dahi, efendim 
bunun yavrusu vardır, beslenmeye muhtaçtır, bu 
bakımdan haczedemezsiniz demek suretiyle başka 
bir anadan doğan yavruyu getirip de buna mal 
etmek suretiyle yapılmış hukukî bir haczi önle
mek dahi mümkündür. Ocrek anası, gerekse yav
rusu bakımından, tatbikatta büyük müşkülâta 
sebebiyet verecek ve infazın maksadının dışma 
çıkabilecek bu kabîl bir ilâvenin icra ve iflâs 
Kanununda bulunması zanmmca do^ru değildir, 
müşkülât arz edecektir. Bu bakımdan bu mad
denin benimsenmemosini istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BARKAN — Sayın Tekinel, diğer arkadaş
lar konuştuktan sonra mı konuşacaksınız? Sayın 
özmen'le, Sayın Asım Eren söz istemiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-
IL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Belki ben 
konuştuktan sonra arkadaşların konuşmasına lü
zum kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-

IL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, tasarının 49 nen maddesi Cum
huriyet Senatosunca 47 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. Biraz evvel de Sayın Başkana yerim
den işaret ettiğim gibi 83 a maddesi ayrı bir mad
dedir, 83 b maddesi ayrı bir maddedir. Bu iti
barla 83 a maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
83 a maddesi olarak aynen kabul edildiğine gö
re bu maddenin kesinleşmiş olduğunu kabul et
mek ve üzerinde konuşmamak lâzımgeldiği ka
naatindeyim. 
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Diğer taraftan Sayın Gıyasettin Karaca ar

kadaşımız Cumhuriyet Senatosunca maddeye ilâ
veten 83 b maddesi « Hayvan hacizlerinde, ana
ları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaco-
lan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecek-
leri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı 
haczedilemezle.'.» Bu hükmü arkadaşımız yanlış 
tefsir etmiştir. Biz burada haczi önliyecek, 
suiistimaller doğuracak bir çarenin veyahut va
satın yaratılmış olduğunu düşünmüyoruz. Dü
şündüğümüz şey bir canlının muhafazası ve ya
şamasını temindir. Haczedilmiyecek olan, hac-
zedilmeye mâni teşkil edecek bir hususu de
ğil bilâkii hacizde göz önünle tutulacak hu
susu derr. memurlarının dikkate alması ılçin 
konmu'i bir hükümdür. Bilfarz bir hayvanın 
haczi bLc borç için yeter derecede teminat te
lâkki edilebilir. Ama bunun bir yavrusu 
varsa, mutlak suretto yavrusunun telef ol
mamasını teminen ana ilo birlikte yavrunun 
haczedilmesinu kanun cevaz vermektedir. Haczi 
zorlaştırmak doğil. kolaylaştırmak ve binne-
tice bu gibi canlıların ana ve gerekse yavrusu 
bakımından hayatiyetlerini temin etmek ve 
bu sebeplerden mieydana gelen telefatı önlemek
tik. Bu itibarla ^yapılacak işlem komisyonun 
tavsiyesine uymak olduğu kanaatindeyiz. Say
gılarımızla. 

BAŞKAN —• Sayın özmen, ısrar ediyor mu
sunuz? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet efen
dim, konuşmakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, burada şahsi kanaatime göre aslo-
l.an borçlunun hüsnüniyetidir. Eğer borçlu 
hüsnüniyet sahibi olmazsa Devletin memuru, 
cebrî kuvveti haiz olan icra memuru, her za
man gittiği yerdo hacil düşebilir. Eğer borçlu 
hüsnniyet sahibi ise, yavru ile anayı birilküö 
getirmesi lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar biz neden teamüllere, âdet 
vo örflerimize bakmıyoruz. Daima o yoldan 
hareket etmeliyiz. Teamül, örf ve âdetlere 
bakmıyan insanlar hiçbir zaman muvaffak 
olamazlar. Bir icra memuru alacak memurunu, 
gidecek jandarmaya, jandarma ile bir dağ 
başında yaylada haciz yapacak. Şimdi hepi
niz bilirsiniz belki, hiçbir zaman kuzularla 
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koyunlar aynı yerde bulunmazlar. Yaylaya git
tiğiniz zaman kuzular muayyen bir ağılın 
(içinde, koyunlar da çam ormanlarının veya 
meşe ormanlarının içindedir. icra memuru 
hangi kuvvet ve kudretle gidip çam ormanla
rına veya meşe ormanlarına bugün yanaşa
biliyor? Biroçk hâdiseler olmuyor mu, arka
daşlara? Hem bu hâdiseler kanlı, bıçaklı, tü
fekli oluyor. Benim içinde bulunduğum bir 
hâdisede borçlu hiç dinlemeden çekti ve alacaklı 
vekillini vurdu, arkadaşlar. Bir avukat arka
daşımız da bu yüzden bar kolunu kaybetti. Bir 
arkadaşımız bu yüzden kolsuz kaldı. Esas olan 
burada borçlunun hüsnüniyeti olduğuna göre 
ikisini beraber bulundurması icabeder. Buna 
da imkân yoktur. Bir ağılda kuzular, oğ
laklar vardır, ama anaları başka yerdedir. Onun 
için arkadaşlar, lütfen böyle yanlış bir yere böyle 
yanlış hüküm tesis etmiyelim. Görüyorumki, çok 
muhterem ve hürmete lâyık arkadaşlarımız böyle 
bir kânunu hemen çıkarmak (istiyorlar. Haklıdır
lar. Yıllardan beri bu kanunun çıkmasını pi
yasa bekliyor. Büyük bir ferahlık verecektir, 
buna inanıyorum, bu memleketin evlâdı ola
rak. Yalnız yanlış bir hüküm tesis etmiyelim. 
«Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından bes
lenme ve bakılmaya muhtacolan yavrular ana
larından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bun
ların anaları da yavrularından ayrı haczedi
lemezler.» Affedersiniz arkadaşlar, çok sakat 
bir maddedir bu, çok sakat. Belki dün doğ
muş bir kuzu için, bir oğlak için bunu düşüne
bilirsiniz. Dün veya evvelsi gün doğan veya 
bir haftalık kuzu için bu mümkündür. Ama 
Mayıa ayının 22 si, 25 i gelmiş, kuzular 'kten-
dini kurtarmış, oğlaklar kendini kurtarmış. 
Her birisi 50 - 100 lira eder bir çağa gelmiş. 
Müsaado buyurun da o zaman alacaklı gelsin, 
alacağını alsın. Devletin kuvveti, icra kuv
veti kendisini hissetirebilsin arkadaşlar. Bu 
itibarla bu maddeyi benimsemeyin lütfen, sakat 
bir madd'o yapmıyalım. 

Bundan başka arkadaşlar bir küçük noktayı 
daha rica ediyorum. Bilhassa Ankara Ticaret 
Odasının bir broşürü geçen defa gözüme ilişti. 
Piyasada kredili satış bugün her yerde ca
ridir. Maaş olarak dörtte bir haczedilemez. 
Ama ben taahhüdettikten sonra benim maa
şım niçin haczedilemiyecek? Geriye kalan kıs-
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mim. Ben taahhüdediyorum, piyasaya çıkıyo
rum her esnafa gidiyorum, oradan bir palto 
alyorum, öbür taraftan buzdolabı, öbür ta-
taraftan çamaşır makinası alıyorum. Hepsini im
za ediyorum ve lâzımgelen bütün muameleleri ya
pıyorum. icra takibine geldiğiniz zaman, efen
dim sizin taahhüdünüz muteber değildir de
yip sadece dörtte birini haczettiriyorsunuz. 
Geri kalan hacizden muaf kalıyorsunuz. Arka
daşlar, taahhüdedindikten sonra borçlu olan bir 
kimse kendisino güvendikten sonra, memleketine 
güvendikten sonra biz burada böylie bir hükmü 
koymakla da hata ediyoruz gibi geliyor. Bu hu
susu da nazarı dikkatlerinize arz ediyorum, tak-
dii' sizlerindir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek: muhterem ar

kadaşlarım, bir kanun koyucusu olarak çalı
şırken bazan alacaklıyı, bazan borçluyu hi
maye zaruretini h'em hukukan, hem vic ianen 
hissetmekteyi;:. Bn itibarla bu maddeyi bütü
nüyle lehinde olarak desteklemekteyim. Dayan
dığım gerekçeler şunlardır: Bir defa kanun ko
yucu aynı kanunun metni içinde birbiriyle te
zada düşen maddeler tedvin etmez, edemez. Biz, 
82 nci maddeye dikkat buyurd-unuzsa, Genel 
Kurulun tek bir itiraz şemmesi bile olmaksızın 
ittifakla kaibul ettik. Çünkü borçlunun kendi ha-
vn^nn aidatın bo/ı /,a'*nn varlıklarının haciz ha
rici tutulması icabettiğine vicdanen de, hukukan 
da kaaniiz. Kaldı ki, Anayasamız ve insan Hak
ları Evrensel Beyannamesi bize, asgari derecede 
bu haklara hürmeti, hiç olmazsa kanun metin
lerinde olsun, emretmektedir. Bu itilbarla burada 
82 nci maddeyi kaibul eden bir kanun koyucunun, 
arkasında 83 ncü maddede - gerçi Muhterem 
örmen arkadaşım, bâzı gerçekler söyledi, onlara 
arzı ceva.p edeceğim - 83 ncü maddede 82 nci 
maddenin tam aksine bir hüküm ifade eden bir 
tadilât yapmak elbette doğru değildir. Yani biz 
82 nci maddedeki espriyi 83 ncü maddede de yü
rütmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla tezada 
düzmemek lüzumu da gerekçenin başında gel
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kanunlarımızın 
mefnrıde, insanların vazgeçilmez haklarından 
• \War i için onların hilâfında taahhütlerinin 
Mikm'i o1 madiği yazılıdır. Bu da onlardan biri
dir. 82 nci maddede kabul ettiğimiz şu şu şu 
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mallar, haklar haczedilemez hükmünün tam ter
sine insan haklarına aykırı olarak buradan bir 
madde kabul edilemez. Ben meselâ bir tefeci ala
caklının iöbariyle, bilhassa Güney - Doğu vilâ
yetlerimizde fakir fukarayı verdiği paranın faizi 
için, biran evvel istifası için, hattâ o paradan 
çok d'aha fazla, borçlunun elindeki ufak tefek 
mallarına göz diken bir adam olduğu için onları 
eline geçirmek maksadiyle icbar edebilir. «Sen 
kanunun 82 nci maddesinde yazılı haklarından 
feragat ettiğini şimdiden su senede yazarsan ben 
sana şu 1 000 lirayı veririm, yoksa vermem» der. 
1 000 lirayı bazan bulamıyan nice vatandaşlar 
var ki zaruret içinde mezbuihanc bir imza ile 
bunu verir. Ama buna vicdanı asla ra^ı olmaz. 
©iz kanun koyucu olarak, buna razı olmamasını, 
razı olduğu takdirde bunun hüküm ifade etme
mesini müdafaa ile mükellef olduğumuz için, 
biz razı olmayız ve kanunda bunu müdafaa ede
riz. 

83 ncü madde bunun için gelmiştir. Onun 
için tutup da bâzı kanunlarımızda Anayasadaki 
temel haklardan bidayetten feragat ettiğine dair 
vatandaşın vereceği rızanın hiçbir hükmü yok
tur, mealinde bugün yürürlükte olan kanun 
(hükümlerinin elbette bu kanunda da inikası, bir 
devamı olması lâzımıgelir, kanaatindeyim. Bu 
ikinci gerekçe muhterem arkadaşlarım. 

Muhterenı arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, bir 
kanun metni aynı zamanda bir âmme mukavele
si mahiyetindedir. Jean Jacques Rousseau'nun 
«içtimai Mukavele - öontrat Sociâl» inde vatan
daşlar bâzı kanun hükümlerinde, kendilerine, 
ezelden, yaratanın verdiği bâzı tabiî haklardan 
bidayeten feragat etmek zaruretindedirler ki, 
içtimai nizam o fedakârlıkların toplamı olarak 
Hükümet otoritesi denen, kanun otoritesi deni
len otoritenin altında ona itibar mecburiyetini 
vatandaşa tahmil edebilsin. Aksi takdirde ben 
hürüm diye alabildiğine etrafına zarar verir, o 
hüviyeti, istismara kalkar. înSanoğlunda bu 
olumsuz istikamette eğilim vardır. Ondan dola
yıdır ki, bu âmme mukavelesi demek olan bu ka
nun metninde bu gibi fedakârlıkları ihtiyar et
meyi elbette kanun koyucu olarak iltizam ederiz. 

Üçüncü gerekçem olarak burada gelen metni 
müdafaa zaruretindeyim. Muhterem arkadaşla
rım. bir de para verenlerin Ticaret Kanununda
ki bir esasa göre biraz ticari basiret göstermesi, 
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alamayacağı parayı da vermemesi lâzımdır. İn
sanları mezfouhane mecburiyetlere bağlıyarak, 
sen bana bu parayı şu vâdede vermezsen ben se
nin bu keçilerini de, koyunlarını da alacağım, 
tek süt veren ineğini de alacağıta, derse olmaz. 

82 nci maddede biz, kendi nafakasına mun-
iıasır olan ineğini, mandasını, üç tane keçisini 
istisna ettik. Çünkü çoğu memleketin fakir küt
lesini teşkil eden köylü ve kasabalı halkın başın
da bir faciaının hikâyesidir bu vakıanın karşıla
dığı hâdiseler. Onların bu varlığına el uzatmak
ta elbette hiçbir hakkımız yoktur. Bir ineğini 
muaf tutuyorum, sonra bu ineğini de almak için 
tefeci, ağa verdiği 1 000 lirayı alabilmek, hattâ 
onun on mislini almak birsiyle elinden bidayeten 
bir imza almak suretiyle hattâ yazması olmı-
yana daha da ağır maddeler yüklemek su
retiyle yazdığı metne parmağını bastırıp iki 
şahitle imza ettirerek kabul ettirirse bunun 
âmme nizamı ile ne alâkası var? Tamamen âmme 
nizamsızlığına müncer bir netice hâsıl olur. 
Binaenaleyh, ticari basiret göstersin, alamıyaca-
ğı parayı vermesin. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin iktisa
di menfaati hususunda da Halil özmen arkada
şım gibi düşünmüyorum. Burada yavrudan mu
rat - yavru tâbirini kullanmış zaten - yavrudan 
murat bakıma mulhtacolan yavrudur. Eğer Ko
misyon Sözcüsü bunu teyit buyurursa, zapta ge
çerse, kanun yürütücülerine, tatbikatçılara' bir 
ışık gösterir zannediyorum. Yani bakıma, anne
sinin refakatine mulhtacolan bir yalvru, henüz 
meme emen yavru kasdediliyor kanaatindeyim. 
Ben öyle anlattığım için itiraz etmiyorum. Ama 
Sayın özmen Beyefendi arkadaşım gibi... 

BAŞKAN — Sayın Eren bir dakika, Komis
yon Başkanı lütfen yerinizi alınız. Devam buyu
run efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — Yani yavrudan 
murat, süt yavrusu değilse, hiç şüphesiz Sayın 
özmen arkadaşımızın buyurdukları doğrudur. 
Ama ben burada bu metinde annesinin bakımı
na mulhtacolan yavruyu kaisdeder olarak anladı
ğım için, eğer böyle ise tasvip buyururlarsa zap
ta geçer, tatbikatçılara ışık olur. Böylece sürü
nün normal uzuv meyanma giren büyümüş yav- r 

ruları da artık yavru sayılmıyarak, onların da 
normal keçi, koyun gibi telâkki edilmesi icabet -
tiği tatbikatçılar elinde, buyuracakları izahatla, 
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'bir anahtar teşkil eder kanaatindeyim. Binaen
aleyh maddenin olduğu gibi kalbul edilmesine 
taraftarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok muhte

rem arkadaşlar, bu mevzuu .sadece koyun ve ke
çi olarak kabul etmiyelim de, bir hayvan besle
yici olarak ele alalım. Başka hiçbir şeyi yokltur. 
Menkul ye gayrimenkul malları mevcut değil
dir. Ama 50 tane ineği vardır ve bu ineklerin de 
yavruları da vardır. Bu yavrular da kendisine 
gelmiş bir vaziyettedir, 6 aylık, 8 aylık olmuş
tur. Şimdi siz gideceksiniz icra memuru olarak, 
yavrusu yanında, inek de yanında, bakıyorsunuz 
gayet de güzel 50 tane inek. Alacağınız 
2 000 - 3 000 lira. Bu yavrudan dolayı bu ineği 
haczedemiyeceksiniz. O zaman ne yapar Devlet, 
cdbrî kuvvet? İcradan maksat nedir? Devletin 
icra kuvveti gidip cebren onu alacak. Müsaade 
buyurun da 6 ay büyüsün, yahut bir sene büyü
sün, ondan sonra yapayım... O zamana kadar 
o adamın ne ineği kalır, ne yavrusu kalır, ne 
danası kalır. Biraz evvel Yüce Heyetinize arz 
ettiğim gibi, asıl olan hüsnüniyettir. Borçlunun 
hüsnüniyetidir aslolan. Ama hüsnüniyet kay
bolduğuna göre, hüsnüniyetin kaybolduğu yerde 
de Devletin icra kuvveti onun ensesine yapışa-
bilmeli arkadaşlar. Bu itibarla bu madde doğru 
değildir, ama yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bulu
nacak mısınız Sayın Tekinel, lütfedin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efen
dim Saym Asım Eren, maddenin anlaşılması ile 
ilgili beyanda bulunmaya davet ettiler. Bizim 
raporumuzun ikinci sayfasında Cumfhuriyet Se
natosunca tasarıya eklenen 'hükümler başlığını 
taşıyan bölümde maddenin nasıl anlaşılması lâ-
zımgeldiği hususu sarahaten izajh edilmiştir. 
Bunu okuyayım müsaade ederseniz : «Cumhuri
yet Senatosu tasarının 49 mcu maddesinde ka
nuna 83 a maddesinden sonra 83 b maddesinin 
eklenmesini yerinde görerek bu madde ile yav-
rulu hayvanların haczi konusunu hüküm altı
na almıştır. Mevzu hükümlere göre, icra memu
ru alacaklı ile borçlunun menfaatlerini telif 
etmek mevkiindedir.» Dikkatinizi çekiyorum, 
«Anasına tabi ve ondan ayrılmasına imkân olmı-
yan yavrular veya yalnız analarını müstakili en 
hacze konu yapmaması iktiza eder. Icabeder. 
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Bununla beraber tatbikatta bâzı icra memurla
rının aksine ıharekette bulunmuş olmaları göz 
önünde tutularak, konunun açıkça tanzim edil
mesinde fayda mülâhaza edilmiştir» Bu itibarla 
83 b olarak yeniden düzenlenen madde, Sayın 
Asım Eren'in burada ifade ettiği mânayı tam 
mânasiyle kapsamaktadır. Taltbikat bu şekilde 
cereyan edecektir. 

Sayın Halil Özmen'in itirazlarına gelince; 
muhterem arkadaşlarım konu servetlerin bu şe
kilde heba olmamasını teminat altına almıştır, 
bir. 

ikincisi; borçların kısmen haczi caiz olan 
veya tamamen haczi caiz olan malları üzerinde 
Sayın Asım Eren'in izah ettiği tarzda bir baskı 
neticesi tasarrufta bulunmamasını temine ma
tuftur. İnsan haklarına ve hakkaniyete, istih
sal ilkelerine, yaşatma ilkelerine uygundur. 

Arkadaşımızın 82 nci maddeyi tetkik etmesi 
halinde, bunun mütaaddit bendlerinde borçlu 
bulunan çiftçilerin durumları ile ilgili hüküm
ler vardır. Böyle bir haczin tatbikinde yapı
lacak ilk iş borca yeter miktarda ve bu vasıfta 
olmıyan mallar, menkul mallar üzerinde tatbikat 
yapılacaktır. Yetmemesi halinde yapılacak 
olan fazla tatbikatta eğer anasından ayrılması 
imkânı bulunmıyan ve anasından ayrıldığı tak
dirde telef olması ihtimali bulunan bir yavru 
varsa, onu da haciz altına alacaktır. Tek başı
na yapılacak her hangi bir haciz ne borçlu için 
ve ne de alacaklı için bir fayda temin etmez. 
Aksi takdirde borçluya külfet tahmil etmiş olu
ruz. Ve millî servette sermaye bu suretle heba 
edilmiş olur. Müstakillen bir ananın haczedil
medi anarahmi şefkatine tabi bir yavrunun yer
de bırakılması onun hayatiyetiyle ilgilidir. Bu 
insanî hislere dayanmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakia sayın sözcü, buyurun 
Saym Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Komisyon 
başkanından ricam kaç günlük bir yavru ana
sından ayrılabilir? Onu öğrenmek istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bu bende
nizin ihtisası dâhilinde olan bir keyfiyet değil
dir. 

GIYASETTN KARACA (Erzurum) — Be
nim de bir sualim olacak Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel Sayın Karaca da 
bir sual sormak istiyor lütfediniz. 
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OIYASETTİN KARCA (Erzurum) — tcra 

snemurunu aldı gitti yaylada otlıyan hayvanlar
dan bir ikisini gösterdi. Borçlu da malının ba
şında bulunarak dedi ki ; benim ineğimi görü
yorsunuz 3 gün evvel yavrulamıştır, anasını em
memesi için ayırdık. Ve karşısındaki de; hayır 
yftvrusu 5 - 6 aylıktır, yavrusu ölmüştür, dese 
hangisine itibar edilecektir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bu mal
ların, bu gibi hayvanların haciz konusundan is
tisna edilmeleri ilzam altına alınmamıştır. Haciz
de takibedilecck usul, nizamlanmıştır, şayet 
böyle bir borçlu çıkarda, zatiâlinizin verdiği mi-
îsalde olduğu gibi, «bunun bir yavrusu var» der
se, bu «yavrunun da anasının bakımına ve ana
ya tabi olduğunu» iddia ederse, " o zaman icra 
Memurunun yapacağı iş, evvelâ anasını alacak 
fondan sonra yavrusunu da birlikte haezedecek-
tir. 

BAŞKAN —• Sayın Aytaş'm da bir suali ola
cak Sayın Sözcü... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efendim, 
sual değil, bir mütalâam olacak. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Şimdi 

efendim, bu bir ihtisas meselesidir. Yavruyu 
anasından nasıl ayıracağız? Veyahutta yavru
lu veya yavrusuz anayı nasıl ayıracağız. Bunu 
tabiat kendisi halleder. Meselâ bir inek, demin 
Sayın Özmen arkadaşımızın verdiği misâle göre, 
yavrulu ise, bu yavrunun bir bakım müddeti 
vardır. Ve bu tabiat ana, anaya yavruyu ne 
kadar yanında tutacağını ispat eder. Ve her 
hangi hüsniniyetten mahrum bir hayvan sahibi, 
bir hayvanın yanma, bir ana hayvanın yanma 
bir yavru getirebilir. Acaba bu ana kabul eder 
mi o yavruyu? Onun için madde yerindedir. 
Tabiatı kardırmaya, aldatmaya imkân yoktur. 
Ana yalnız yavrusunu yanma sokar. Onun ha-
cindeki bir yavruyu yanma almaz. Bu herkes 
tarafından malûmdur. Madde yerindedir. Hiç
bir zarar olmadığı kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde komisyonun 
benimsenme hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Benimsenmeyi kabul etmiyen-
ler... Kaimi edilmiştir, benimsenmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 48 nci madde olarak 
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aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş-
tiı\ 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Komisyonun benimseme hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca tasarıdan çıkartılmış 
ve çıkartma suretiyle yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 50 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 50 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 51 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN —Cumhuriyet Senatosunun 51 nci 
maddesini okutuyorum. 

MADDE 51. — icra ve İflâs Kannununun 
92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - Gayrimenkul haczinin şümulü, 
I I - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıla

rın mahfuz hakları, 
I I I - İdare ve işletme. 
Madde 92. — Bir gayrimenkulun haczi hası

lat ve menfaatlerine de şâmildir. Haciz, gayri
menkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıla
rın haklarına halel getirmez. 
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icra dairesi, gayrimenkul kendilerine rehne-

«dilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden ha
ber verir. 

Daire gayrimenkulun idare ve işletmesi için 
lüzum gördüğü tedbirleri alır. Bu tedbirler me-
yanında işliyecek kiraların icra dairesine öden
mesini emreder. 

Ticaret Kanununun 892 nci maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Komisyon maddenin bu şekliyle benimsen
mesini kabul etmiştir. Benimseme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde Meclisimizce de benimsenmiş bu
lunmaktadır. 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 52 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN —• Değişiklik, madde numarasın- . 
dan ibarettir. Benimsenme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 56 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 53 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
t i r . 

BAŞKAN —• Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Komisyon tarafından vuku bu
lan benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Etmiyenler... Benimsenme Meclisimiz
ce de kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 54 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir . 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan Komisyonun benimsemesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 55 nci madde olarak 
-değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 55 nci 
maddesini okutuyorum. 
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Madde 55. — İcra ve İflâs Kanununa 97 nci 

maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 
İstihkak dâvalarında mülkiyet karinesi 

Madde 97. — a) Bir menkul malı elinde bu
lunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu 
ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte elle
rinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu 
elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki 
mallardan maliyetleri itibariyle kadın, erkek 
ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya 
örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı 
olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin ak
sini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. 

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisabetti-
ğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren 
hukukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göstermek ve 
bunları ispat etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Komisyon tarafından maddenin 
bu şekilde benimsenmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu şekilde Meclisimizce de benimsenmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 56 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde, numarasın
dan ibarettir. Komisyonun benimsenme husu
sundaki teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul edil
miştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca tasarıdan çıkartılmış 
ve çıkarma suretiyle yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik maddenin çıkartıl
ması suretiyle yapılmıştır. Komisyon tarafın
dan varılmış bulunan benimsenme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Tasarının, 61 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca tasarıdan çıkartılmış 
ve çıkartma suretiyle yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde Senato tarafından tasa
rıdan çıkartılmıştır. Komisyonun bu çıkarmayı 
benimsemiştir. Benimsenmeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu şekliyle 
benimsenmiştir. 
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MADDE 62. — Tasarının 62 nei maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 57 nei madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan itibarettir. Komisyon tarafından varılmış bu
lunan benimsenme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi C. 
Senatosunca 58 nei madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasın
dan ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasından 
ibarettir. Komisyon tarafından verilmiş bulunan 
benimsenme neticesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul 
edilmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi C. 
Senatosunca 59 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaratsın-
dan ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasından 
ibarettir. Komisyon tarafından varılmış bulunan 
benimsenme hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul 
edilmiştir. 

MADDE 65. — Tasarının 65 nei maddesi C. 
Senatosunca 60 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından 

ibaret değişiklik benimsenmiştir. 
BAŞKAN — Değişiklik madde numarasından 

ibarettir. Komisyon tarafından verilmiş bulunan 
benimsenme neticesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul 
edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi C. 
Senatosunca 61 nei madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasın
dan ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Komisyon tarafından varılmış bu
lunan benimseme neticesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 67. — Tasarının 67 nei maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 62 nei madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Komisyon tarafından varılmış bu-

16 . 2 . 1965 O : 1 
lunan benimsenme hususunu oyunuza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 nei maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 63 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 63 ncü 
maddesini okutuyorum. 

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

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

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

ihalenin feshi, Borçlar Kanununun 226 ne» 
maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere,, 
yalnız tetkik merciinden şikâyet yoluyla ihale ta
rihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir, il
gililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden-
muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü 
ıttıla peyda ettiği kabul edilir. 

ihale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklı
lara ödenmez. 

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan ma
lın esaslı vasıflarmdaki hataya veya ihalede fe
sada bilâhara vâkıf olunmuşsa şikâyet müddeti 
ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müd
det ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. 

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

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat 
şikâyet için muayyen müddetin geçmesindenN 

veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren 
kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. 

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiye-
cek yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber bi r 
banka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale 
bedelini ödemişse, şikâyet halinde muteber bi r 
banka kefaleti karşılığında ödediği paranın ken
disine verilmesini istiyebilir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan madde üze
rinde söz istiyen? Yok. Komisyon maddenin bu 
şekli ile değişmesini benimsemiştir. Benimsen
me hususunu oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimsenme hususu kabul 
edilmiştir. Diğer maddeye geçiyorum. 
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MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 64 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Bununla ilgili Cumhuriyet Se
natosunun 64 ncü maddesini okutuyorum. 

MADDE 64. — icra ve İflâs Kanununun 
138 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekâlet 
ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında 
yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memu
ru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre 
hesaplanır. Bu şekilde tâyin olunan vekâlet üc
reti de takip masraflarına dâhildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Yok. Komisyon maddenin Cumhuriyet Senatosu 
tarafından yapılan değişiklikle benimsenmesi 
hususunda karara varmıştır. Komisyonun be
nimsenme fikrini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimsenme kabul edil
miştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 65 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın
dan ibarettir. Komisyon tarafından varılmış bu
lunan benimsenme neticesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenme 
Meclisimizce de kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 66 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 67 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 
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MADDE 73, — Tasarının 73 ncü maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 68 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
olan değişikliğin benimsenmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benim
senme kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 69 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 70 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunma 71 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 72 nci madde olarak 
atıf değişikliği ile aynen kabul edilmiş ve ko
misyonumuzca madde ve atıf numarasından iba
ret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — İlgili maddeyi okutuyorum. 
MADDE 72. — İcra ve İflâs Kanununa 

150 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

Madde 150 a. — Millet Meclisi metninin 
150 a) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 b. — Millet Meclisi metninin 
150 b) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 c. — Millet Meclisi metninin 
150 c) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 d. — Millet Meclisi metninin 
150 d) maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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I I I - MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Paraya çevirine müddeti 
Madde 150 e. — Alacaklı, menkul rehnin sa

tışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden iti
baren nihayet bir sene içinde, gayrimenkul reh
nin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet 
iki sene içinde istiyebilir. 

Satış yukardaki fıkrada gösterilen müddet
ler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu 
müddetler içinde yenilenmezse takip düşer. 

78 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin 
paraya çevrilmesi yoliyle takipte de kıyasen 
uygulanır. 

Madde 150 f. — Millet Meclisi metninin 
150 f) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 g. — Millet Meclisi metninin 
150 g) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 h. — Millet Meclisi metninin 
150 h) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Komisyon 
tarafından varılmış bulunan benimsenme husu
sunu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyorum. 
MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 73 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde 
numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Madde numarasından ibaret 
bulunan değişikliğin benimsenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 74 ncü madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 74 ncü 
maddesini okutuyorum. 

MADDE 74. — îcra ve iflâs Kanununun 
6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - YETKİ : 
iflâs takiplerinde yetkili merci 

Madde 154. —• iflâs yoliyle takipte yetkili 
merci, borçlunun muamele merkezinin bulundu
ğu mahaldeki icra dairesidir. 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işlet
meler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şu-
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benin, birden ziyade şubenin bulunması halinde 
merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra daire
sidir. 

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini ya
zılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra 
dairesi dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu 
kadar ki, iflâs dâvaları için yetki sözleşmesi 
yapamaz ve iflâs dâvası mutlaka borçlunun mua
mele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahke
mesinde açılır. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler?... Yok. Komisyon tarafından varılmış 
bulunan benimsenme hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsen
me Meclisimizce de kabul edilmiştir. Diğer mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi 
Cumhuriyet Senatosunca 75 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 75. — icra ve iflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla değişik 158 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulü 
Madde 158. — Alacaklının iflâs talebi üze-

ı*ine ticaret mahkemesi, icra dosyasını celbede r 
ve basit yargılama usulüne göre duruşma yapa
rak, gerek iflâs talebini, gerek itiraz ve defileri 
umumi hükümler dairesinde tetkik ve intace-
der. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dai
resinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri 
varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde 
faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa 
veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine de
po edilmesini borçluya veya iflâs dâvasında ken
disini temsil etmiş olan vekiline, dâva vicahta 
devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Teb
ligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak 
tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk otu
rumda iflâsına karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?... 
Yok. Maddenin benimsenmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 76 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir. 
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BAŞKAN — 76 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 76. — îcra ve iflâs Kanununun 

159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Muhafaza tedbirleri 
Madde 159. — İflâs talebi halinde mahke

me, ilk önce alacaklıların menfaati için zaruri 
gördüğü bütün muhafaza tedbirlerini emrede
bilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, 
alacaklının talebi üzerine, mahkeme mutlaka bu 
tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emir
ler iflâs dairesince yerine getirilir. 

Mahkeme, defter tutmadan gayrı bir muha
faza tedbiri istiyen alacaklıdan, ilerde haksız 
çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu 
yüzden uğrıyabilecekleri zararları karşılamak 
üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
96 ncı maddesinde yazılı bir teminat alınmasını 
istiyebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş 
veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aran-
maz. Devlet ve adlî yardıma nail kimseler de 
teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir. 

Bu maddeye göre alman muhafaza tedbirleri 
borçlu aleyhindeki icra takiplerine tesir etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Yok. 

Komisyon tarafından varılmış bulunan be
nimsenme neticesini oyunuza sunuyorum : Be
nimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimsenme kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi 

Cumhuriyet Senatosunca 77 nci madde olarak 
değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

BAŞKAN —• 77 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 77. — İcra ve İflâs Kanununun 

160 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Masrafların peşin verilmesi 
Madde 160. — İflâs istiyen alacaklı ilk ala

caklılar toplantısına kadar olan masraflardan 
sorumludur. 

Mahkeme, masrafların peşin verilmesini ister. 

16 . 2 . 1965 0 : 1 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Madde sürat

li okunduğu için anlıyamadım, lütfen tekrar 
okutur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Diler ayağa kalkıp konu
şun, lütfen. 

(Madde 160 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Komisyon ta-
rafından varılmış bulunan benimsenme neticesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen^-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan 
seçim neticesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan 

8 nci tur seçime (257) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri bulunan adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Saadet Evren İsmail H. Akdoğan 
Üye 

Ata Topaloğlu 

Avni Hâkimoğlu 
Mustafa Yalgın 
Sabahattin özsancak 
Fevzi Peşkircioğlu 
Fahri Durudoğan 
Fahri Yücel 
Recai özme 
Fehmi Yönen 
Y. İzzettin Güyer 
Mehmet Akıncı 
Mesut Alpay 
Boş 

198 
18 
10 
6 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
5 

BAŞKAN — Hiçbir aday çoğunluk sağlıya-
madığmdan seçim gelecek birleşimde tekrarlana
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın saat 15 te Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanacaktır. Bu se
beple 17 Şubat 1965 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısından sonra toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,50 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
58. BİRLEŞİM 
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Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Toprak Reformu kanun tasarısının Köy 
İşleri Komisyonuna da havalesine dair önerge-
gi". (4/385) 

2. — Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın Üye
si bulunduğu Adalet Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi. (4/386) 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — 2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/280; C. Senatosu 1/415) (M. Meclisi S. Sa
yısı 461 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı 481) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1961 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1961 bütçe yılı kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/770, 
1/652) (S. Sayısı : 825) [ Dağıtma tarihi : 
11.2.1965] 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1961 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez

keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 bütçe 
yılı kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/744, 1/388) (S. Sayısı: 828) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1965] 

X 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı kesinhesabına ait uy 
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/898, 1/683) (S. Sa yısı": 830) [Dağıtma ta
rihi : 11.2 .1965] 

X 5. — Kat müJlkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilerin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516,2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

6. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kema^ Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2'591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

7. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
fS. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

9. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
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komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

11. —- Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28.4.1964] 

13. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sar 
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

14. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldmlmasma dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 .1964] 

17. — Askerî memnu mıtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun-
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

18. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 

dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

20. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastınlması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/651) (S. Sayısı: 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

21. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

22. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

23. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

24. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, îmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 . 1963] 

25. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 26. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kano-



nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 636) 

27. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

28. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

29. — Tekirdağ Miletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1964] 

X 30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

31. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 32. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Meinduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 33. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24.12.1963] 

34. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

3 — 
I ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra

porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 35. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 36. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

X 37. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

38. — Tanm Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tanm Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

39. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesin* mti-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtana ta
rihi : 12 .2.1964] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Ankan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964] 

X 43. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 

I Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
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kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtana tarihi : 
17.12 .1964] 

44. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri ibrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] j 

45. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad- | 
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

46. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi -13 .5 .1964] 

X 47. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kınaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve tç-
işleri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) j 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 17. 9 .1963] 

49. — 5247. Sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadrolan Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlan raporîan 
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve AdaleJ; komisyonlan raporîan (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

51. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyon
lan raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964] 

52. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6 .1963] 

53. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/707) (S. Sayısı: 
796) [Dağıtmatarihi: 14.1.1965] 

54. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan raporîan 
(1/567) (S. Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 
1 . 12 . 1964] 

55. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi: 
16. 8 . 1963] 

56. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sansı ile C. Senatosu-Amasya Üyesi Macit Ze-
ren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1965] 

57. __ Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
si memurlannın teşkilâtına dair olan 5509 sayı
lı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 802) 
[Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 



58. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma, Dışişleri ve Plân Komisyonlan rapor
ları. (1/617) 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 461 e | nciek 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280; C. Senatosu 1/415) 

(Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 12 .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3860 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILCU : 14 . 5 . 1964 gün ve 2909 - 14588 sayılı yazınıza kargılıktır: 
2004 sayılı tcra ve İflas Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka

nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasansımn Millet Meclisince kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 12 . 1964 tarihli 18 nci Birleşiminde değişti
rilerek açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değişerek açık oya arz edilen maddelere ait acık oy puslaları ilişiktir. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 9.2. 1965 
Esaa No. : 1/280 

Km^ar No. : 54 

Yüksek Başkanlığa 

2004'sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilmesi ve bu işle ilgili evrakın Başkanlıkça ko
misyonumuza tevdi edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde tasarı ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

/ - Millet Meclisince kabul edilen tasarı metninden Cumhuriyet Senatosunca çıkartılan hüküm
ler : 

.1. Cumhuriyet Senatosunca; Millet Meclisince kabul edilmiş ve İcra ve İflâs Kanununun 
;»S nci maddesini değiştiren tasarının 20 nci maddesi ile, 

2. İcra ve İflâs Kanununun 78 nci maddesini değiştiren tasarının 46 nci maddesi, ve; 
3. İcra ve İflâs Kanununun 106 nci maddesini değiştiren tasarının 60 nci maddesi, ve; 
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4. icra ve İflâs Kanununun 110 ncu maddesini değiştiren tasarının 61 nci maddesi ile, 
5. İcra ve İflâs Kanununun 88 nci maddsıeine bir fıkra ilâve edilmesine dair tasarının 51 nci 

maddesi tasarıdan çıkartılmıştır. 
Tasarıdan çıkartılan ve beş maddeden ibaret bulunan hükümlerin Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporlarında belirtildiği veçhile mahzurlarının faydalarına galip bu
lunduğu görüldüğünden komisyonumuzca da bu kanaate iştirak edilmiş ve sırası ile tasarının 20, 
46, 51, 60 ve 61 nci maddelerinin tasarıdan çıkartılması uygun mütalâa edilmiştir. 

/ / - Cumhuriyet Senatosunca tasarıya eklenen hükümler : 
Cumhuriyet Senatosu, tasarının 49 ncu maddesiyle kanuna 83 a maddesinden sonra 83 b mad

desinin eklenmesini yerinde görerek ibu maddeyle yavrulu hayvanların haczi konusunu hüküm al
tına alınıştır. Mevzu hükümlere göre, icra memuru alacaklı il o borçlunun menfaatlerini telif 
etmek mevkiindedir. .Anasına tâbi ve ondan ayrılmasına imkân olmıyan yavruları veya yalnız 
analarını müstakillen hacze konu yapmaması iktiza eder. Bununla beraber tatbikatta bâzı icra 
memurlarının aksine harekette bulunmuş olmaları göz önünde tutularak, konunun açıkça tanzim 
edilmiş olmasında fayda mülâhaza edilmiş ve Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen 83 b madde
si komisyonumuzca da uygunluğu kabul edilmişin'. 

III - Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmek suretiyle kabul edilen maddeler : 
Dosyanın tetkikinde Cumsuriyet Senatosunca genellikle Millet Meclisince kabul edilmiş esas 

ve sistemden uzaklaşılmıyarak tasarının 47 nci maddesi değiştirilmek suretiyle kabul edildi
ği anlaşılmıştır. 

Bu değişiklikleri üç bölümde özetlemek mümkündür. 
A) Baskı hatası olarak veya Millet Meclisince tashihi kararlaştırıldığı halde düzeltilmeden 

tasarıda yer alan yanlışlıkların düzeltilmesi. 
B) Maddeye hiçbir yeni esas getirmeden maddelerin anlaşılması ve vuzuha kavuşturulma

sı için yapılan değişiklikler, 
C) Tasarının esas ve sistemine aykırı olmaksızın bâzı maddelerde hüküm ve esasa taallûk et

mek üzere yapılan değişiklikler. 

IV - Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen maddelerin değiştirilme sekli ve gerek
çeleri : 

1. (Tasarı Madde 2) — icra ve İflâs Kanunun 5 nci maddesine 1 i'ı'kra eklenmesine dair 
tasarının ikinci maddesi Cumhuriyet Senatosunca maddedeki (alacaklı) 'deyimi (zarara uğrıyan 
şahıs) şeklinde yazılmak suretiyle değiştirilmiş ve Komisyonumuzca 'bu değişiklik kabule şayan 
görülmüştür. 

2. (Tasarı Madde 13) — icra ve iflâs Kanununun 2i nci maddesini değiştiren tasarının 
13 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca alacaklı ile borçluyu eşit hükümlere tâbi kılacak bir 
şeddinde yeniden düzenlemek suretiyle 'değiştirilmiş ve Komisyonumuzca bu değişiklik uygun 
mütalâa edilmiştir. 

3. (Tasarı Madde 19) — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 36 nci madde
sini değiştiren tasarının 19 ncu 'maddesinin sonfılkrası Cumhuriyet Senatosunca (Teminata konu 
olan paranın Yargıtayda; dâvayı kazanan alacaklıya ödeneceği, teminat konusu mal ve hakla
rın ise paraya çevrileceği) vazıh bir şekilde açıklanarak maddeye vuzuh verilmek suretiyle de
ğiştirilmiş ve keza bu değişiklik Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

4. (Tasarı Madde 23) — İcra ve İflâs Kanununun 44 ncü maddesini değiştiren tasarınııı 
23 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca tasarının 20 nci .maddesinin tayyı sebe'biyle 22 nci mad
de olarak ve ilân ımasraflariyle ilgili bir şekilde; Komisyonumuzca düzenlenen ilk raporda belir
tilen hususların hüküm haline getirilmek suretiyle muadelenin değişikliğe tabi tutulduğu anlaşıl
mış ve bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
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5. (Tasarı Madde 25) — icra ve İflâs Kanununun 51 nci maddesini değiştiren tasarının 

25 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 24 ncü madde olaralk hüküm değişikliğine tabi . tutul
maksızın maddenin vuzuha kavuşturulması ve kolay anlaşılması maksadiyle değiştirilmiş ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca keza uygun görülmüştür. 

6. (Tasarı Madde 31) — İcra ve İflâs Kanununun 58 nci maddesini değiştiren tasarının 
31 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 30 ncu madde olarak ve maddenin son fıkrası tadil edil
mek ve maddeye beşinci bend ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

İlâve edilen 5 nci bendde; alacaklı tarafından, takip yollarından hangisinin seçildiğinin belir
tilmesi hüküm altına alınımış ve tadil edilen son fıkrada da; istek olmasa dahi icra memuruna 
takip talebimde bulunana makbuz verme mükellefiyeti tahmil edilmiştir. 

Aşağıda icra dairelerine; meri mevzuattan değişik olarak bu tasarı ile yükletilen külfet tah
milinin fayda ve zararları genel olarak rapora dercedilecek ve Komisyonumuzun bu konuda tat
bikatçılara lüzumlu gördüğü tavsiyeleri yer alacaktır. Orada ileri sürülen mülâhazalara istina
den Komisyonumuzca Cumhuriyet Senatosunca yapılmış bulunan bu değişikliğe uyulması uygun 
mütalâa edilmiştir. 

7. (Tasarı Madde 33) — İcra ve İflâs Kanununun 61 nci maddesini değiştiren tasarının 
33 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 32 nci madde olarak mehaz kanundan tercüme edilir
ken evvelce yapılmış bulunan tercüme hataları düzeltilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş 
ve Komisyonumuzca bu değişikliğe uvulması lâz.ımgeldis:i düşünülmüştür. 

8. (Tasarı madde 34) — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci madde
sini değiştiren tasarının 34 ncü maddesi Cumhurliyet Senatosunca 33 ncü madde olarak (itirazın 
alacaklıya tebliğ edilmesi esası kabul olunmak ve itirazda bulunan borçluya da itirazda bulundu
ğuna dair re'sen belge verilmek esası) kabul edilmek suretiyle değişiklik yapılarak madde kabul 
edilmiştir. 

İtirazın aliacaklıya aynen ve harfiyen tebliğ edilimiyeceği ye saidece takibin itiraza uğradığı bir. 
muhtıra ile alacaklıya tebliğe gönderileceğü ve borçlunun itiraziyle birlikte tebliğ masrafını ödeme
mesi halinde itiraz etmemiş sayılacağı göz Önünde tutularak Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik 
benimsenmiş ve bu değişikliğe uyulması uygun mütalâa edilmişltir. 

'9. (Tasarı madde 35) — İcra ve İflâs Kanununun 63 ncü maddesini değiştiren tasarının 
35 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 34 ncü madde olarak ve İcra ve İflâs Kanununun 62 nci 
maddesinde yapılan değişiklikle ilgili atıf değişikliği yapılmış ve Komisyonumuzca bu değişiklik 
uygun görülmüştür. 

10. (Tasarı madde 38) — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 67 nci mad
desini deriştiren tasarının 38 ndl-»maddesi Cumhuriyet Senatosunca 37 nci madde olarak ve 62 nci 
maddedeki değişikliğe paralel bir şekilde maddenin 4 ncü fıkrasında değişiklik yapılmış ve Komisyo
numuzca yapılan bu değişikllifc keza uygun mütalâa edilmiştir. 

11. (Tasarı madde 48) — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci mad
desini değiştiren tasarının 48 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 46 nci madde olarak ve madde
nin «eşya ve aRacafclar» deyimi yerine «mallar ve haklar» deyimi kullanılmak ve 6 numaralı bendi 
(borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lâ
zım olan tohumluğu), sekilinde düzenlenmek suretiyle değiştirilmiş ve Komisyonumuzca bu değişik
lik uygun görülmüştür. 

12. (Tasarı madde '54) — İcra ve İflâs Kanununun 92 nci maddesini değiştiren tasarının 
54 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 51 nci madde olarak ve tasarının tabı sırasında mükerrer 
olaralk konulmuş kenar başlığının kaldırılması suretiyle tashih edilmiş ve bu tashih Komisyonumuz
ca ıkeza uygun mütalâa edilmiştir. 

13. (Tasarı madde 58) — İcra ve İflâs Kanununa 97 nci maddeden sonra bir fıkra eklenmesine 
dair tasarının 58 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca '55 nci madde olarak ve maddenin kenar baş
lığında geçen ve matbaa hatası olarak istihlâk şeklinde yazılan kelimenin (tistıhıkak) şeklinde düzel
tilmesinden ibaret, bulunan değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür, 
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14. (Tasarı madde 68) — icra ve îflâs Kanununun 134 neti maddesini değiştiren tasarının 

68 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 63 ncü madde olarak maddeye açıMık vermek üzere değiş
tirilmiş ve bu değişikliğe uyulması Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Ii5. (Tasarı madde 69) — îcra ve îflâs Kanununun 138 nci maddesinin üçüncü fıkrasını de
ğiştiren tasarının 69 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 64 ncü madde olaraik ve maddenin 3 neti 
fıkrası öle alınarak avukatlık ücret tarif esiyle ilgili değişikliik yapılmış ve bu değişiklik Komisyonu
muzca uygun mütalâa edilmiştir. 

16. (Tasarı madde 77) — îcra ve îflâs Kanununa 150 nci maddeden sonra maddeler eklenme
sine dair tasarının 77 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 72 nci madde olaraik ve daha evvelki 
maddelerde yapılan değişikliklere uygunluk sağlamak üzere 150 e maddesinin son fıkrasındaki atıf 
düzeltilmiş ve bu düzeltime Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Keza 150 f maddesinin son fıkrası Millet Meclisi Genel Kurulunca tasandan çıkarıldığı halde 
Millet Meclisince kabul edilen metinde bu tashihat yapılmadan kamun metninfin Cumhuriyet Senato
suna sevk edildiği anlaşıldığından bu lâzime Cumhuriyet Senatosunca yerine getirilmiş ve son fıkra 
maddeden çıkarılmıştır. 

Bu tashih de Komisyonumuzca uygun olarak mütalâa edilmiştir. 
17. (Tasan madde 79) — îcra ve îflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü mad

desini değiştiren tasarının 79 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 74 ncü madde olarak ve madde
nin ikinci fıkrasına açıklık vermek suretiyle değişildik yapılmış ve duyulması muhtemel tereddüt
leri önlemesi bakımından bu değişiklik dahi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

18. (Tasarı madde 80) — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 158 nci mad
desini değiştiren tasannm 80 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 75 nci madde olarak ve baskı ha-
talannm düzeltilmesinden ibaret bir değişiklikle kabul edilmliş ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

19. (Tasarı Madde 81) — îcra ve îflâs Kanunun 159 ncu maddesini değiştiren tasarısının 81 
nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 76 nci maddo olarak ve redaksiyonla ilgili değişiklik yapılmış, 
Komisyonumuzca bu değişiklik uygun mütalâa edilmiştir. 

20. (Tasarı Madde 82) — îcra ve îflas Kanununun 160 nci maddesini değiştiren tasarının 82 
nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 77 nci madde olarak baskı ve terim hatalannın düzeltilmesi 
şeklinde değişikliğe tabi tutularak kabul edilmiş ve Komisyonumuzca yapılan bu değişMik benimsen
miştir. 

21. (Tasarı Madde 88) — îcra ve îflas Kanununa 169 ncu maddeden sonra 169 a maddesinin 
oklenınıesino dair tasarının 88 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 83 .ncü madde olarak ve mad
denin birinci fıkrasında yazılı itiraz sebeplerinin tahkiki zımnında merci hâkiminin iki tarafı en 
geç 15 gün içinde duruşmaya çağırması esası kabul, edilmek ve aynca matbaa hatası olarak bu fık
rada geçen ihmal kelimesi «imhal» olarak düzeltilmek suretiyle değiştirilmiş ve Komisyonumuzca 
yapılan bu değişiklikler uygun mütalâa edilmiştir. 

22. (Tasarı madde 89) —- îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 170 nci mad
desini değiştiren tasarının 89 ncu maddesi Cumlıuriıyot Senatosunca 84 ncü madde olarak ve yu
karda değişikliğe tabi tutulan 68 a maddesine uygunluk temin etmek maksadiyle ve kambiyo senet
lerine mahsus takip usullerinin özellikleri de göz önünde tutularak yapılan değişiklik Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

23. (Tasarı Madde 90) — îcra ve îflâs Kanununa 170 nci maddeden sonra maddeler eklen
mesine dair tasarının 90 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 85 nci madde olarak ve maddelere 
açıklık vermefc suretiyle yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

24. (Tasarı Madde 91) •— îcra ve îflâs Kanununun 171 nci maddesini değiştiren taşanımı 
91 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 86 nci madde olar&k îcra ve îflâs Kanununun 172 nci mad
desinde yazılı bulunan esaslara göre değiştirilmiş ve ödeme emrino kambiyo senedine ve borca dair 
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her türlü itiraz ve şikâyetlerin sebepleri ve gerekçeleriyle birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüs
hadan bir fazla dilelkee ile icra dairesine bildirilmesi İhtan madde metnine dercedilmek suretiyle bu 
konuda yapılacak işlem açıklanmış ve Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik benimseımüstir. 

25. (Tasan Madde 92) — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 172 nci mad
desini değiştiren tasarının 92 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 87 nci madde olarak ve yukar
da işaret edilen 171 nei maddedeM değişikliğe paralel bir şekilde değiştirilmiş, ve keza Komisyonu
muzca yapılan bu değişiklik uygun mütalâa .edilmiştir. 

26. (Tasan Madde 93) — îcra ve iflâs Kanununun 173 neü maddesini değiştiren tasarının 
93 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 88 nci madde olarak ve matbaa hataları düzeltilmek su
retiyle yeniden düzenlenmiş ve Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik uygun mütalâa edilmiştir. 

27. (Tasarı Madde 97) — icra ve iflâs Kanununa 176 nci maddeden sonra müşterek hükümler 
başlığı altında maddeler eklenmesine dair tasarının 97 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
92 nci madde olarak ve icra ve iflâs Kanununun 68 ve 62 nci maddelerinde yapılan değişiklik
lere uygunluk temin etmek maksadiyle değişiklik yapılmış ve Komisyonumuzca yapılan bu 
değişiklik 'benimsenmiştir. 

08.— (Tasarı Madde 100) - İcra ve İflâs Kanununun 1*93 ncü maddesini değiştiren tasarı -
nın 1*00 nctü maddesi Cumhuriyet Senatosunca '95 nci madde olarak ve maddede vuzuha kavuştu
rulmak suretiyle değiştirilmiş ve yapılam bu değişiklik Komisyonumuzca uygun mütalâa edil
miştir. 

29. — (Tasarı Madde 108) - İcra ve İflâs Kanununun 268 nci maddesini değiştiren tasa
rınım 108 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 103 ncü madde olarak ve İcra ve İflâs 
Kanununun 36 nci maddesine uygunluk temin etmek maksadiyk değişikliğe tabi tutulmuş 

ve teminat hükümlerinde birlik sağlanmıştır. Komisyonumuz yapılan :bu değişikliği benimse
miştir. 

30. — (Tasarı Madde 109) - İcra ve iflâs Kanununun 5890 sayılı kanunla değişik 164 
ncü maddesinin ilk fıkrasını değiştiren tasarının 109 ucu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
104 ncü madde olarak ve maddenin (birinci Merasında yazılı dera ve iflâs kelimeleri yerine 
haciz veya iflâs kelimeleri1 ikame edilmek suretiyle değişikliğe tabi tutulmuş ve ibu deği
şiklik Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

31. — (Tasarı Madde 111) - icra ve iflâs Kanununun 266 nei 'maddesini değiştiren tasa
rının 111 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 106 nei madde olarak ve diğer maddelerle 
adıengi temin maksadiyle maddede geçen (depozito) kelimesi (Depo) olarak düzeltilmek sure
tiyle değiştirilmiş ve Komisyonumuzca değişiklik «benimsenmiştir. 

32. (Tasarı madde 114) — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 269 ncu mad
desini değiştiren tasarının 114 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 109 ncu madde olarak ka
nunda ahengi temin etmek maksadiyle ve itirazın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde itira
zın kaldırılmasını istemiyen alacaklının bir daha bu alacaktan dolayı ilamsız icra voliyle takip ya-
pamıyacağı hüküm altına alınmak suretiyle değiştirilmiş ve komisyonumuzca da yapılan bu de
ğişiklik benimsenmiştir. 

33. (Tasarı madde 119) — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 278 nci 
maddesini değiştiren tasarının 119 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 114 ncü madde olarak 
ve maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nci bendine açıklık vermek suretiyle değiştirilmiş ve bu deği
şiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

34. (Tasarı madde 120) — icra ve iflâs Kanununun 280 nci maddesini değiştiren tasarının 
120 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 115 nci madde olarak ve maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı icra ve iflâs kelimeleri yerine haciz veya iflâs kelimeleri konulmak suretiyle değiştirilmiş ve 
İm değişildik komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. * 

35. (Tasarı madde 121) — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 281 nci 
maddesini değiştiren tasarının 121 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 116 nci madde olarak ve 
baskı hatası düzeltilmek suretiyle değiştirilmiş ve bu değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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36. (Tasarı madde 122) — İcra ve İflâs Kanununun 282 nci maddesini değiştiren tasarı
nın 122 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 117 nci madde olarak ve maddeye açıklık verilmek 
suretiyle değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

37. (Tasarı madde 123) — icra ve iflâs Kanununun 283 ncü maddesini değiştiren tasarının 
123 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 118 nci madde olarak ve bu maddenin son fıkrasında 
yazılı (Bağışlanan) terimi; hem bağış mevzuunu ve hem de bağış kabul edeni istihdaf edecek şe
kilde kaleme alındığından terimlerdeki birliği sağlamak ve yanlış anlamaları önlemek amaciyle 
bağışlanan kelimesi yerine (Kendisine bağış yapılan) kelimeleri ikâme edilme suretiyle değiştiril
miş ve yapılan bu değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

38. (Tasarı madde 128) — icra ve iflâs Kanununun 292 nci maddesini değiştiren tasarının 
128 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 123 ncü madde olarak ve maddede yazılı bulunan ilâ
nın birer örneğinin adresi belli olan alacakların posta marifetiyle gönderilmesi esası kalbul edil
mek suretiyle değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş-
tiı\ 

39. (Tasarı madde 134) — İcra ve iflâs Kanununun 311 nci maddesini değiştiren tasarının 
130 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 129 n cu madde olarak ve bu maddenin 1 nci fıkrasının 
8 numaralı bendine (fazla) kelimesi ilâve edilmek ve ikinci fıkrada 200,00 liranın iktisadi değe
ri kalmaması sebebiyle bu miktarın 1 000,00 liraya çıkartılması suretiyle değiştirilmiş ve bu deği
şiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

40. (Tasarı madde 135) — icra ve İflâs Kanununun 331 nci maddesini değiştiren tasarının 
135 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 130 ncu madde olarak ve maddeye açıklık vermek su
retiyle değiştirilmiş yapılan bu değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

41. (Tasarı madde 136) — icra ve iflâs Kanununun 332 nci maddesini değiştiren tasarının 
136 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 131 nci madde olarak keza maddeye açıklık vermek su
retiyle değiştirilmiş ve bu değişiklik komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

42. (Tasarı madde 137) — icra ve iflâs Kanununun 337 nci maddesini değiştiren tasarının 
137 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 132 nci madde olarak ve maddede yazılı zarar görmedi
ği hususlarının ispatı hususi tafsile tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiş ve bu değişiklik komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

43. (Tasarı madde 138) — icra ve iflâs Kanununun 337 nci maddesine ayrı bir madde ek
lenmesine dair tasarının 138 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 133 ncü madde olarak ve yuka
rıdaki maddenin değişiklik gerekçesine istinaden değiştirilmiş ve bu değişiklik komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmiştir. 

44. (Tasarı madde 142) — İcra ve İflâs Kanununun 345 nci maddesine yeni bir madde eklen
mesine dair tasarının 142 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 137 nci madde olarak ve cezai hü
kümleri yeniden düzenlemek hâkime takdir hakkı vermek ve para cezasının miktarının müesslir bir 
seviyeye çıkartılmak suretiyle değiştirilmiş ve bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

45. (Tasarı madde 143) — icra ve iflâs Kanununun 347 nci maddesini değiştiren tasarının 
143 ncü maddesi 138 ndi madde olarak ve maddenin matlabı değiştiirilmek ve ayrıca maddeye (iti
baren) kelimesi eklenmek suretiyle değiştirilmiş ve bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

46. (Tasarı madde 144) —- icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 353 ncü mad
desini değisitiren /tasarının. 144 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 139 ncu madde olaralk ve 
madde yeniden /düzenlenmek suretiyle değiştirilerek kabul «dilımiş ve yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

47. (Tasarı madde 147) — icra ve iflâs Kanununun 3890 »ayılı Kanunla değişik 366 nci mad-

M. Meclisi (S. Sayısı : 461 &"1 nci ek) 



desini değiştüren tasarının 147 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 142 nci anadde olarak ve Yar
gı/tay îcra ve îflâs Dairesinin kararlarına karşı icra tetkik anercilerine ısrar yetkisi tanınmak ve yü
rürlükteki kanunda mevcudolan tashihi karar yolu aynen muhafaza edilmek suretiyle değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

IV - Tasarı metninden be§ maddenin çıkartılması sonucu sadece madde numaraları değiştirmek 
suretiyle Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilen maddeler : 

Cumhuriyet Senatosunca tasarının 2İ nci maddesli 20 nci madde olarak, 22 nci maddesi 21 nci 
madde olarak, 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak, 26 nci maddesi 25 nci madde olarak, 27 nci 
maddesi 26 nci madde olarak, 28 nci maddesi 27 nci madde olarak, 29 neu maddesi 28 nci madde 
olarak, 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak, 32 inci maddesi 31 nci madde olarak, 36 nci maddesi 
35 nci madde olarak, 37 nci maddesi 36 neı madde olarak, 39 ncu maddesi 38 nci madde olarak, 
40 nci maddesi 39 ncu madde olarak, 41 nci maddesi 40 nci madde olarak, 42 nci maddesi 41 nci 
madde olarak, 43 ncü maddesi 42 nci madde olarak, 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak, 45 nci 
maddesi 44 ncü madde olarak, 47 nci maddesi 45 nci madde olarak, 50 nci maddesi 48 nci madde 
olarak, 52 nci maddesi 49 ncu madde olarak, 53 ncü maddesi 50 nci madde olarak, 55 nci maddesi 
52 nci madde olarak, 56 nci maddesi 53 ncü madde olarak, 57 nci maddesi 54 ncü madde olarak, 
59 ncu maddesi 56 nci madde olarak, 62 nci maddesi 57 nci madde olarak, 63 ncü maddesi 58 nci 
madde olarak, 64 ncü maddesi 59 ncu madde olarak, 65 nci maddesi 60 neı madde olarak, 66 nci 
maddesi 61 -nci madde olarak, 67 nci maddesi 62 nci madde olarak, 70 nci maddesi 65 nci madde 
olarak, 71 nci maddesi 66 nci madde olarak, 72 nci maddesi 67 nci madde olarak, 73 ncü maddesi 
68 nci madde olarak, 74 ncü maddesi 69 ncu madde olarak 75 nci maddesi 70 nci madde olarak, 
76 nci maddesi 71 nci madde olarak, 77 nci maddesi 72 nci madde olarak, 78 nci maddesi 73 ncü madde 
olarak, 83 ncü maddesi 78 nci madde olarak, 84 ncü maddesi 79 ncu maldde olarak, 85 nci maddesi 
82 nci madde olarak, 86 nci maddesi 81 nci madde olarak, 87 nci maddesi 82 nci madde olarak, 
94 ncü maddesi 89 ncu madde olarak, 95 nci maddesi 90 nci madde olarak, 96 neı maddesi 91 nci 
madde olarak, 98 nci maddesi 93 ncü madde olarak, 99 ncu maddesi 94 ncü madde olarak, 101 nci 
maddesi 96 nci madde olarak, 102 nci maddesi 97 nci madde olarak, 103 ncü maddesi 98 nci madde 
olarak, 104 ncü maddesi 99 ncu madde olarak, 105 nci maddesi 100 ncü madde olarak, 106 nci mad
desi 101 nci madde olarak, 107 nci maddesi 102 nci madde olarak, 110 ncu maddesi 105 nci mad
de olarak, 112 nci maddesi 107 nci madde olarak, 113 ncü maddesi 108 nci madde olarak, 115 nci 
maddesi 110 ncu madde olarak, 116 neı maddesi 111 nci madde olarak, 117 nci maddesi 112 nci 
madde olarak, 118 nci maddesi 113 ncü madde olarak, 124 ncü maddesi 119 ncu madde olarak, 
125 nci maddesi 120 nci madde olarak, 126 nci maddesi 121 nci madde olarak, 127 nci maddesi 
122 nci madde olarak, 129 ncu maddesi 124 ncü madde olarak, 130 ncu maddesi 125 nci madde 
olarak, 131 nci maddesi 126 nci madde olarak, 132 nci madd&si 127 nci madde olarak, 133 ncü 
maddesi 128 nci madde olarak, 139 ncu maddesi 134 ncü madde olarak, 140 nci maddesi 135 nci 
madde olarak, 141 nci maddesi 136 nci madde olarak, 145 nci maddesi 140 nci madde olarak, 146 nci 
maddesi 141 nci madde olarak, 148 nci maddesi 143 ncü madde olarak, 149 ncu maddesi 144 ncü 
madde olarak, 150 nci maddesi 145 nci madde olarak, Millet Meclisince kabul edilen madde metin
leri aynen kabul edilmek suretiyle sadece tayyedilen maddeler sebebiyle madde numaraları değişti
rilmek suretiyle yapılan değişikliklerin cümlesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

V - Millet Meclisince kabul edilen madde metinlerinden Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmek suretiyle kesinleşen maddeler: 

Tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 15, 16, 17, 18 nci maddeleri ile geçici 1, 2, 3, 4, 
5, 6 neı maddeleri Cumhuriyet Senatosunca hiçbir değişikliğe -talin tutulmadan aynen kabul edildi
ğinden kesinleşmiştir. 
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Vî - Üumhurİyet Senatosunca yapılan bilcümle değişikliklerin benimsenmesinde komisyonumuza 

hâkim olan görüşler ve komisyonumuz tavsiyeleri : 

Yukarda 47 maddede yapılan değişikliklerin mahiyetleri tasnife tabi tutularak açıklanmıştır. 
Görüldüğü gibi maddelerde yapılan değişikliklerin kısmı küllisi madde hükümlerinin daha kolay 

anlaşılması maksadına matuf bulunmaktadır. 
Yapılan değişikliklerle diğer bâzı hükümlerin icra dairelerine lüzumsuz külfet tahmil ettiği ileri 

sürülebilir. Ancak bu hükümlerin icra daire ve memurlarına külfet tahmil etmeleri yanında büyük 
faydalar sağladığı da inkâr edilemez, örneği masraf ve belgelerini veren> itirazını yapan şahsa 
icra dairesinin talebe bağlı olmaksızın makbuz vermesinde ve itirazın alacaklıya duyurulmasında ger
çekten büyük fayda vardır. Bu şekilde yapılan değişikliklerden umulan faydanın gerçekleşmesi 
için Adalet Bakanlığınca itirazın yapıldığına, belge ve masrafların verildiğine dair makbuzların yö
netmelikle birlikte süratle kullanılabilecek bir şekilde hazırlanması ve bu konuda icra dairelerini işe 
boğacak alelade makbuz kullanılması menedilmelidir. 

Haciz yoliyle yapılan takiplerde de takibin itiraza uğradığının alacaklı tarafından bilinmesinde 
fayda vardır. Borçlu itirazını yaparken bu itirazın alacaklıya tebliği için lüzumlu masrafları iti
razla birlikte vermelidir. Aksi takdirde itiraz etmemiş sayılır. 

icra dairsei takibin itiraza uğradığını bir muhtıra ile ve üç gün içinde tebliğe vermek mecbu
riyetindedir. 

Komisyonumuz icra dairelerine az veya çok külfet tahmil eden bu değişikliklerin faydalı olduğu 
ve ancak komisyon tavsiyelerinin Bakanlıkça yerine getirilmesi halinde ileri sürülen mahzurların 
bertaraf edilebileceği inanciyle değişikliklerin genellikle benimsenmesini uygun mütalâa etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan diğer bâzı değişikliklerin komisyonumuzca benimsenme sebepleri 
yapılan değişikliklerin anlamı ile ilgilidir. 

îcra ve îflâs Kanununun 134 neü maddesini değiştiren tasarının 68 ııci maddesinde Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik sebeplerine komisyonumuzca aynen iştirak edilmiştir. Komisyonumu/ 
ihale kesinleşmedikçe ihale bedelinin alacaklılara ödenme hükmünü, ihale tarihinden itibaren yedi 
gün içinde şikâyette bulunulmamış olması sebebiyle bu yedi güne şâmil olmak, şayet şikâyet süresi 
zarfında şikâyet vâki olmuş ise ihalenin kesinleşmesi anına kadar bulunması tarzında anlamaktadır. 
ihalenin kesinleşmesi paranın tediyesi ve tapu dairesine tezkere yapılması hususunda üçüncü fıkra
daki sürenin cereyan etmiş olmasına lüzum yoktur. ' Komisyonumuz maddeyi bu anlamı içerisinde 
uygun karşılamıştır. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen icra ve iflâs Kanununun 138 nci maddesinde değişiklik yapan 
tasarının 69 ncu maddesindeki tadilâtta Avukatlık Kanununun vekâlet ücreti tarifesine ait hüküm
lerinin tabiî bir neticesi olarak kabul edilmiş ve âmir olan bu hükmün icra dairelerinde de aynen 
tatbik edilmesi lâzımgeldiği düşünülmüştür. 

icra ve Iflâıs Kanununun 193 neü maddesinde (değişiklik yapılmasına dair tasarının 100 ncü 
maddesi üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikte (duracak ve düşecek takiplerin borç
lunun mal varlığı «mamelek» ile alâkalı ve bu varlığı istihdaf eden takipler olduğunda şüphe yok
tur) Komisyonumuz Cumhurliyet Senatosunda yapılan değişikliği bu anlam içerisinde benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Yine Yargıtay icra ve iflâs Dairesinin kararlarına ikarşı ve ısrar yolunun açılmasını Komisyo
numuz hakkın bir teminatı olarak telâkki etm'iş ve karar tashihi yolunun açık tutulmasına da hata
ların tashihine imkân verecek bir yol olarak mütalâa eylemiştir. 

Genel Kumdun tasvibine sunulmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile takdim olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
bu rapor yazan Başkan V. Sözcü 7 

istanbul Kars Elâzığ 
/. H, TeUnel K. Kaya N. Gilray 

M. Meclisi (S, Sayısı : 461 e 1 nci ek) 



- f t -
ÖanakMe Erztincatı İçel 
R. Sezgin S. Perinçek M. Arikan 

Kayseri 
A. Araş 

M. Meolİöi ;(S< Sayıaa. : 461(6 1 nci ök) 



- l ö -
M.İLLKT MHOLlSİNlN KABUL KTTİĞİ METİN 

2004 saıjıl) icra re iflâs Kanunıuıun bâzı madde I erinde değişiklik ıjapılmcmna ve bu kanuna bâzı 
maelâe ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — İcra ve îflâs Kanununun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Alacaklı mesuliyet dâvasında aynı zamanda Devleti de hasım gösterebilir; bu halde verilen 

karar Devlet aleyhine de kesin hüküm teşkil eder. 

MADDE 13. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

icra tebliğleri 

Madde 21. — tera dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de ya
pılabilir. 

İlâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yar 
zıh olan adresi değiştiren borçlu; keyfiyeti alacaklısına noter marifetiyle bildirmiş ol
madıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunamadığı takdirde Tebligat Kanu
nunun 35 nci maddesi uygulanır. 

Adres değiştirdiği yukardaki fıkra gereğince borçlu tarafından kendisine tebliğ olun
duğu halde eski adrese tebligat yaptırmış ve Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden fay
dalanmış olan alacaklı, bu suretle borçluya iras ettiği bütün zararları da yüzde 15 fazlasiyle 
ödemeye mecburdur. 

MADDE 19. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

lereınm geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mevkie depozi
to edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gös
terirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılıyacak malı mahcuz ise icranın geri 
bırakılması için Yargıtaydan karar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine münasip 
bir mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaharete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur. 
Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtay icranın geri bırakılması hakkındaki kararı icra 

dairesine telgrafla bildirilir. 
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemaz. 
Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracatı üzerine, bozmanın mahiyetine gö

re teminatın geriverilip verilmiyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir. 
Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, teminata konu olan mal ve 

haklar başkaca muameleye hacet kalmaksızın ve malın nevine göre icra memurluğunca paraya 
çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 

MADDE 20. — İcra ve İflâs Kanununun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
İcra emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde, para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâm

lar için haciz veya iflâs, bunun dışındaki ilâmlarda ilâmın zorla icrası istenmezse yahut son muamele
den itibaren bir sene içinde ilâmın icrasına dair hiçbir muamele yapılmazsa takip düşer. 

M. Meclisi , (S*...Sayısı : 461 e 1 raoi c&) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — icra ve İflâs Kanununun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Zarara uğrıyan şahıs mesuliyet dâvasında aynı zamanda Devleti de hasım gösterebilir; bu hal

de verilen karar Devlet aleyhine de kesin hüküm teşkil eder. 

MADDE 13. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

İcra tebliğleri 

Madde 21. — îcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir. 

İlâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan 
adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadık
ça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 nci 
maddesi uygulanır. 

Adres değişikliği, yukardaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa teb
liğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden fay
dalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye 
mecbur olduğu gibi hakkında 343 ncü maddedeki ceza da uygulanır. 

MADDE 19. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo
zito edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edielcek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gös
terirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılıyacak malı mahcuz ise icranın geri bıra
kılması için Yargıtaydan karar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine münasip bir 
mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur. 
Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra 

dairesine telgrafla bildirilir. 
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez. 
Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine göre 

teminatın geriverilip verilmiyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir. 
Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet kal

maksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir, mal ve haklar ise, malın nev'ine göre icra 
memurluğunca paraya çevrilir. îlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 461 e 1 ınoi ek) 
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MADDE 23. — îcra ve îflâs Kanununun 44 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ticareti terk edenler 
Madde 44. — Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret si

ciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal 
beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilânlannın 
yayınlandığı gazetede ve alacaklılann bulunduğu yerlerde ise mûtad ve münasip vasıtalarla ilân 
olunur. 

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile ta
kip yapılabilir. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil 
mallan üzerinde tasarruf edemez, 

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği hak
lar saklıdır. Ancak kan ve koca ile usul ve furu, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulu
nulamaz 

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üze
rine sicile temlik hakkının iki ay süre ile tahdid edilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya mâruz veya muhafazası külfetli olan veya tâyin edilen kanuni müddet içinde de
ğerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece 
icra memuru marifetiyle ve îcra ve iflâs Kanununun hükümleri dairesinde bu mallann satıl 
masına ve bedelinin 9 ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

MADDE 25. — îcra ve îflâs Kanununun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Umum borcular hakkında 

Madde 51. — Gece iş görülen yerlerde hasılat haczinden başka, güneşin batmasından bir saat 
sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (gece vakti) ve haciz veya mu
hafaza tedbirleri ile tebligat işleri müstesna olmak üzere tatil günlerinde hiçbir takip muamelesi 
yapılamaz. Bir borçlu hakkında kanunda tâyin edilmiş sebeplerden dolayı icra talik edilmiş ve
ya konkordato için mühlet verilmişse, o borçluya karşı da takip muamelesi yapılamaz. Borçlunun 
mal kaçırdığı anlaşılırsa gece dahi haciz yapılması caizdir. 

MADDE 31. — İcra ve îflâs Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Takip talebi ve muhtevası 

Madde 58. — Takip talebi icra memuıuna yazı ile veya sözlü olarak yapılır. Talepte şunlar 
gösterilir: 

1. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; alacaklı yabancı memle
kette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (İkametgâh göstermezse icra dairesinin bu
lunduğu yer ikametgâhı sayılır); 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, 

şöhret ve ikametgâhta; 
3. Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktan ile 

işlemeye başladığı gün; 

M. Meclisi (S, -Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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MADDE 22. — tcra ve îflâs Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ticareti terk edenler 
Madde 44. — Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret sici

line bifldirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal be 
yanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilânlarının yayın
landığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mûtad ve münasip vasıtalarla ilân olu
nur. îlân masraflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. 

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile takip 
yapılabilir. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil 
mallan üzerinde tasarruf edemez. 

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar 
saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu de
rece dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bu
lunulamaz. 

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üze
rine sicile temlik hakkının iki ay süre ile tahdidedilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya mâruz veya muhafazası külfetli olan veya tâyin edilen kanuni müddet içinde de
ğerinin düğmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece 
icra memuru marifetiyle ve bu kanun hükümleri dairesinde bu malların satılmasına ve bedelinin 
9 ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

MADDE 24. — tcra ve tflâs Kanununun 51 nci maddeyi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/ - Bütün borçlular hakkında 

Madde 51. — Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye 
kadarki devrede (gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapıüamaz. Ancak, gece iş 
görülen yerlerde gece vakti hâsılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapı
labileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti 
dahi haciz yapılması caizdir. 

Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen sebeplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkordato 
için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı takip muamelesi yapılamaz. 

MADDE 30. — tcra ve İflâs Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Takip talebi ve muhtevası 

Madde 58. — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya sözlü olarak yapılır. 
Talepte şunlar gösterilir : 
1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; ala

caklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh gösteremez-
se icra dairesinin bulunduğu yer ikametgâh sayılır); 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat, yapılacak mirasçıların adı, soyadı, 

şöhret ve ikametgâhları; 
3. Alacağın ve istenen tazminatın Türk parası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin miktarı 

ile işlemeye başladığı gün; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 461 e 1 mi ek) 
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4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
Rehinli alacaklarda 145 ve 148 nci maddelerdeki kayıtların da ekelnmesi lâzımdır. 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya borçlu adedi kadar tasdikli örneğinin 

takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. 
Istiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve masraflara dair bedava 

ve pulsuz bir makbuz verilir. 

MADDE 33. — İcra ve tflâs Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"'-' " Ödeme emrinin tebliği 

Madde 61. — Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gön
derilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır. 

Müşterek borçlular aynı zamanda takibediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil 
tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayn Ödeme emri tebliğ 
edilmek lâzımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır. 
Borçlu hakkında ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip yapılmışsa bunların hiçbiri kendin-

den evvelki talepten önce icra edilemez. 

MADDE 34. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İTİRAZ 

Süresi ve şekli 

Madde 62. — İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden yedi gün 
içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra 
dairesinden gayrı bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken harç ve masrafları 
itirazla birlikte alarak yetkili icra dairesine gönderir. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldırılması duruşmasında ancak- ala
caklının istinadettiği senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu, itirazında ayrıca 
ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibinde senet kendisinden sâdır sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bir belge verilir. Bu belge hiçbir resim ve 
harca tâbi değildir. 

MADDE 35. — İcra ve İflâs Kanununun 63 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. İtiraz sebepleri 

Madde 63. — Borçlu, 62 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki istisnalar dışında, itiraz sebeplerini 
değiştiremez ve genişletemez. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 461 e l mi ek) 
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4. Senet, senet yoksa borcun sebebi: 
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından 

tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii 
mecburidir. 

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair 
bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. 

MADDE 32. — îcra ve iflâs Kanununun 6,1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emrinin tebliği 

Madde 61. — ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gön
derilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır. 

Müşterek borçlular aynı zamanda takibediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil 
tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edil
mek lazımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır. 
Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulu

nulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe 
gönderilemez. 

MADDE 33. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ITİBAZ 

1. Süresi ve şekli 

Madde 62. — İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 
yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi 
yapan icra dairesinden gayrı bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken hare ve mas
rafları itirazla birlikte alarak yetkili icra dairesine gönderir. 

Takibi itiraz edilmesi üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğe gönderilir. İtirazla bir
likte tebliğ masraflarını ödemiyen borçlu itiraz etmemiş sayılır. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve mikdarını açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldırılması duruşmasında ancak alacak
lının istinadettiği senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve 
açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yününden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. 

Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir. 

MADDE 34. — îcra ve İflâs Kanununun 63 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. İtiraz sebepleri 

Madde 63. — Borçlu, 62 nci maddenin dördüncü fıkrasınadki istisnalar dışında, itiraz sebeple
rini değiştiremez ve genişletemez. 
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MADDE 38. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

- ' ••' ' ' 'J ~:> (i. İtirazın iptali 

a) Mahkemeye başvurmak suretiyle 
Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek 

istemiyen alacaklı, itiraz tarihinden bir sene içinde mahkemeye başvurarak, umumi hükümler da
iresinde, alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dâva edebilir. 

Bu dâvada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü 
niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, dâvanın ve hük-
molunan şeyin tahammülüne göre, ret veya hükmolunan meblâğın yüzde on beşinden aşağı olma
mak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm edilir. 

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötüniyetin 
sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, itiraz tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmazsa 
bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde 
alacağını dâva etmek hakkı saklıdır. 

MADDE 46. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Haciz 

1. Haciz isteme müddeti 

Madde 78. — Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmişse itirazı kaldırıl
dıktan sonra alacaklı mal beyanını bekletmeksizin haciz konmasını istiyebilir. 

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde haciz istenmez veya geri alınıp da bu müd
det içinde yenilenmezse takip düşer; ve alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

İtirazın mercide kaldırılmasının istenmesi veya iptali için mahkemede dâva açılması hal
lerinde, bunların vukuunda hükmün kesinleşmesine kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 
İcra dairesinde, alacaklının muvafakati ile borçluya mehil verilmiş veya borcun taksitle 
ödenmesi kararlaştınlmış ise, verilen mühlet ve bu anlaşma tarihi ile borçlunun taksitle ödeme 
şartını ihlâl etmesi tarihi arasında geçen müddet de bir senelik sürenin hesabına dâhil edil
mez. 

Haciz talebinin geri alınarak müddeti içinde yenilenmesi halinde yenileme hare ve masrafları 
borçluya yükletilmez. 

Alacaklı isterse kendisine haciz talebinde bulunduğuna dair bir belge verilir. Bu belge hare 
ve resme tabi değildir. 

MADDE 48. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 82 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Haczi caiz olmıyan eşya ve alacaklar 

Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 
1. Devlet maflları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan 

yatak takımdan ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 
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MADDE 37. — îcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

~~~* 6. itirazın iptali 
a) Mahkemeye başvurmak suretiyle 
Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek 

istemiyen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itübaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, 
umumi hükümler dairesinde, alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dâva edebilir. 

Bu dâvada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü 
niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, dâvanın ve hük
molunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblâğın yüzde onbeşinden aşağı olma
mak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm edilir. 

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin 
sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bu
lunmazsa bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde 
alacağını dâva etmek hakkı saklıdır. 

MADDE 46. — îcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 
Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz : 
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu olan 

yatak takınılan ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 

AL Meclisi (S , Sayı» : 461 e 1 aei ek) 
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3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve 

nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ,ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için (lüzumlu 
olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayikçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının 
geçinmelerini temin eden nakil vasıtaları, 

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için (lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren man
dası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, 

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları veya yoksa bunları karşılıyacak 
parası ve borçdu çiftçi ise gelecek mahsul için lâzım olan tohumluğu, 

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için 
zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat iç'n lüzumlu bulunan alât ve edevat, 

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri 
olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, 

8. Borçlar Kanununun 510 ncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan 
kaydı hayatla iratlar, 

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile 
bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve deniz
altı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, 

Askerî malûllerle, şehit yetimlerine verilen terfih zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne gö
re verilen inhisar beyiye hisseleri, 

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi haller
de bağlanan maaşlar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar iç'n tazminat olarak mutazarrırın ken
disine veva ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzımgelen paralar. 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir 
yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) 

Msdeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerindeki is
tisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır. 

MADDE 49. — tcra ve tflâs Kanununa 83 ncü maddedtn sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

önceden yapılan anlaşmalar 

Madde 83. — a) 82 ve 83 ncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair ön
ceden yapılan anlaşmalar muteber değildir. 

MADDE 51. — tcra ve tflâs Kanununun 88 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gayrimenkulun teferruatından bulunan menkul malların haczi halinde gayrimenkul üzerinde 

ipotek arsa, keyfiyet ipotek alacaklısına tebliğ olunur. Bu takdirde tebliğ tarihinden itibaren ye
di gün geçmedikçe mahcuz mal paraya çevrilmez. 
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3. Vazgeçilmesi kabil okuyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 
x 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin gsçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları 
ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu 
olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimle
rini temin eden nakil vasıtaları, 

5. Borçlu ve ailesinin idareleri İçin lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren man
dası veya ineği ve yahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, 

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mah
sûl için lâzım olan tohumluğu, 

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi 
için zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat, 

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için za
ruri olan miktar ve bu hayvanların üç aylık yem ve yatakkkları, 

8. Borçlar Kanununun 510 ncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan 
kaydı hayatla iratlar, 

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ille bu 
hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı men
suplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve İkramiyeleri, 

Askerî malûllerle, şejıit yetimlerine verilen terfih zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri, 

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 
bağlanan maaşlar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendi
sine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzumgelen paralar, 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip 
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) 

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü sakhdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki 
istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır. 

MADDE 47. — tcra ve iflâs Kanununa 83 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

önceden yapılan anlaşmalar 

Madde 83. a — 82 ve 83 ncü maddelerde yazılı mal ve hakların haezolunabileceğine dair önce
den yapılan anlaşmalar muteber değildir. 

Yavrulu hayvanların haczi 

Madde 83. b — Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtacolan 
yavrular analanndan ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı hac
zedilemezler. 
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MADDE 54. — tcra ve tflâs Kanununun 92 nci maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gayrimenkul haczinin şümulü, alacakları rehinle mğlanmıs olacakların mahfuz hakları, idare ve 
işletme j 

Madde 92. — Bir gayrimenkulun haczi hasılat ve menfaatlerine de şâmildir. Haciz, gayrimen
kul kendilerine rehnedilmi? olan alacaklıların haklarına halel getirmez. 

îcra dairesi,, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber 
verir. 

Daire gayrimenkulun idare ve işletmesi için lüzum gördüğü tedbirleri alır. Bu tedbirler meya-
nında işliyecek k'raların icra dairesine ödenmesini emreder. 

Ticaret Kanununun 892 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 58. — Tasarının 63 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstihlâk dâvalarında mülkiyet karinesi 

Madde 97. — a) Bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile 
üçüncü şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde 
addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuk
lara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya ü r f ve âdet. sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar 
bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. 

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisRbettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren 
hukukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. 

MADDE 60. — tcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 106 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Talep için müddetler 

Madde 106. — Alacaklı, haczolunan mal menkul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimenkul 
ise nihayet iki sene içinde satılmasını istijebilir. 

Borç 111 nci maddeye göre takside bağlanmış veya icra dairesinde alacaklının muvafakati 
ile borçluya mehil verilmiş veya borcun taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, verilen müh
let ve takside bağlanma tarihi ile borçlunun taksitle ödeme şartını ihlâl etmesi tarihi arasın
da geçen müddet, satış isteme müddetinin hesabına dâhil edilmez. 

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir. 

MADDE 61. — tcra ve tflâs Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Takibin düşmesi 

Madde 110. — Satış talebi kanuni süresi içinde yapılmaz veya talep geri alınıp da bu süre 
içinde yenilenmezse, yapılan icra takibi düşer ve alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde bulu
namaz. 
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MADDE 51. — İcra ve İflâs Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I - Gayrimenkul haczinin şümulü, 

II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları, 
III • İdare ve işletme. 

Madde 92. — Bir gayrimenkulun haczi hasılat ve menfaatlerine de şâmildir. Haciz, gayrimen
kul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez. 

İcra dairesi, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber 
verir. 

Daire gayrimenkulun idare ve işletmesi için lüzum gördüğü tedbirleri alır. Bu tedbirler me-
yanında işliyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. 

Ticaret Kanununun 892 nci maddesi hükmü saklıdır. 

Madde 55. — İcra ve İflâs Kanununa 97 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

İstihkak dâvalarında mülkiyet karinesi 

Madde 97. — a) Bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu 
ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmalan halinde dahi mal borçlu 
elinde addolunur: Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek 
ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf. ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı 
olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. 

İstihkak dâvacısı*"malı ne suretle iktisabettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren 
hukukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. 
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MADDE 68. — icra ve îflâs Kanununun 134 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhalenin neticesi ve feshi 
Madde 134. — icra dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenku

lun mülkiyetini iktisabetmiş olur. 
İhalenin feshi, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere, 

yalnız tetkik merciinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde istenebilir. İlgili
lerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla 
peydah ettiği kabul edilir. 

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada 
bilâhara vakıf olunmuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihale
den itibaren bir seneyi geçemez. 

İhalenin feshini şikâyet yolu ile talebeden ilgili, vâki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatleri
nin muhtel olduğunu ispata mecburdur. 

Tescil için Tapu İdaresine yapılacak tebligat şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden veya 
şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren karann kesinleşmesinden sonra yapılır. 

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiyecek yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber bir banka 
kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale bedelini ödemişse, şikâyet halinde muteber bir banka 
kefaleti karşılığında ödediği paranın kendisne verilmesini istiyebilir. 

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 

MADDE 69 — İcra ve İflâs Kanununun 138 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

Takip, avukat veya dâvavekili marifetiyle yapılmış ise, avukatlık ücret tarifesine göre icra 
memuru tarafından hesaplanacak vekâlet ücreti de takip masrafına dâhildir. 

MADDE 77. — İcra ve İflâs Kanununa 150 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiş
tir. 

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 

Madde 150 a. — ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hüküm 
ler uygulanır. Ancak; 

1. İpotek, bir cari hesap veya işliyecek kredi ve saire gibi bir mukavelenin teminatı olarak 
verilmişse, tetkik mercii ve bu mukavele ve bununla ilgili sair belge ve makbuzları 68 nci mad
dedeki esaslara göre incelemek yetkisini haizdir. 

2. İtirazın kaldırılması kararının temyizi halinde 149 a maddesinin son fıkrası hükmü kıyasen 
uygulanır. 

Kiracılara haber verme 

Madde 150 b. — Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra memuru, alacaklının talebi üze 
rine takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten haberdar eder ve işliyecek kiralann 
icra dairesine ödenmesini emreder. 
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MADDE 63. — İcra ve İflâs Kanununun 134 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhalenin neticesi ve feshi 

Madde 134. — îcra dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenku
lun mülkiyetini iktisabetmiş olur. 

İhalenin feshi, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üze
re, yalnız tetkik merciinden şikâyet yoluyla ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebi
lir. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden mııamelftlerdeki yolsuzluklara en geç ihale 
günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. 

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 
Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede 

fesada bilâhara vâkıf olunmuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müd
det ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. 

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

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden ve
ya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. 

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

MADDE 64. — İcra ve İflâs Kanununun 138 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

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

MADDE 72. — İcra ve İflâs Kanununa 150 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Madde 150 a. — Millet Meclisi metninin 150 a) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 b. — Millet Meclisi metninin 150 b) maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tapu idaresine hav er verme 

Madde 150 c. — îcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu 
idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti gayrimenkulun siciline şerh ve
rir. Gayrimenkulu bu şerh tarihinden sonra iktisabedenlere icra veya ödeme emri tebliğ 
olunmaz. 

Satış hazırlıkları 

Madde 150 d. — îcra dairesi, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu maksatla 
tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir. 

III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Paraya çevirme müddeti 

Maddü 150 e. — Alacaklı, menkul rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren 
nihayet bir sene içinde, gayrimenkul rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene 
içinde istiyebilir. 

Satış vukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müd
detler içinde yenilenmezse takip düşer. 

78 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi voliyle takipte de kıyasen uy
gulanır. 

Muvakkat rehin açığı "belgesi 

Madde 150 f. — Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen kıymete göro 
merhunun alacağı karşılamıyacağı anlaşılırsa, alacaklının talebi üzerine kendisine açık kalan mik
tar için bir muvakkat rehin açığı belgesi verilir. 

Alacaklı, bu belgeye dayanarak borçlunun diğer mallarının haczini icra memurundan talebe-
debilir ve 100 ncü maddedeki esaslar dâhilinde diğer alacaklıların haczine iştirak edebilir. Bu 
takdirde alacaklı, rehnin satışı neticesinde, alacağının tahsil edilemiyen kısmını borçlunun diğer 
mahcuz mallarından rüçhansız olarak alır. 

Paraya çevirme usulü 

Madde 150 g. — Satılması istenen rehin hakkında 87 nci madde ile 92 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası ve 93, 96, 97, 97 a, 98 ve 99 ncu maddeler ile 112 den 137 nci maddeye kadar olan hüküm
ler kıyas yolu ile uygulanır. 

Alacağın veya rehnin ilâmla tesbit edilmi§ olması 

Madde 150 h. — Alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilâmda veya ilâm ma
hiyetini haiz belgelerde tesbit edilmiş olması halinde, ilâmların icrasına dair hükümler kıya
sen uygulanır. 
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Madde 150 o. — Millet Meclisi metninin 150 c) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 d. — Millet Meclisi metninin 150 d) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Paraya çevirme müddeti 

Madde 150 e. —) Alacaklı, menkul rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden iti
baren nihayet bir sene içinde, gayrimenkul rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki 
sene içinde istiyebüir. 

Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu 
müddetler içinde yenilenmezse takip düşer. 

78 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi voliyle takipte de kıyasen uy
gulanır. 

Madde 150 f. — Millet Meclisi metninin 150 f) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 g. — Millet Meclisi metninin 150 g) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150 h. — Millet Meclisi metninin 150 h) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi {S. Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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MADDE 79. — îcra ve tflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - YETKÎ. : 

tflâs takiplerinde yetkili merci 

Madde 154. — iflâs voliyle takipte yetkili merci, borçlunun merkezi muamelâtının bulunduğu 
mahaldeki icra dairesidir. 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şubenin 
bulunduğu yerdeki icra dairesidir. 

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra dairesi 
dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs dâvaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve 
iflâs dâvası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde 
açılır. 

MADDE 80. — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 158 nci maddesi asa
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulü 

Madde 158. — Alacaklının iflâs talebi üzerine Ticaret Mahkemesi, icra dosyasını celbeder 
ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflâs talebini gerek itiraz ve def'ileri 
umumi hükümler dairesinde tetkik ve intaceder. Şu kadar M, borçlu takibe karşı usulü 
dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve def ileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün için-
de faiz ve iora masrafları üe birlikte borcunu ifa ve o miktar meblâğın mahkeme veznesine 
depo edilmesini borçluya veya iflâs dâvasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dâva vicah-
da devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapıla
cak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflâsına karar verilir. 

MADDE 81. — icra ve iflâs Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhafaza tedbirleri 

Madde 159. — İflâs talebi halinde mahkeme, ilk önce alacaklıların menfaati için zaruri gördü
ğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, alacaklının ta
lebi üzerine, mahkeme mutlaka bu tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emirler iflâs daire
since yerine getirilir. 

Mahkeme, defter tutmadan gayrı bir muhafaza tedbiri istiyen alacaklıdan, ileride haksız çık
tığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğnyacaklan bütün zararlan karşılamak 
üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazık bir teminat alınmasını 
istiyebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aranmaz. 
Devlet ve adlî yardıma nail kimseler de teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir. 

Bu maddeye göre alınan muhafaza tedbirleri borçlu aleyhindeki icra takiplerine tesir ttmez. 

MADDE 82. — İcra ve tflâs Kanununun 160 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Masrafların peşin verilmesi 

Madde 160. -— iflâs istiyen alacaklı ilk alacaklılar toplanmasına kadar olan masraflardan so 
rumludur. 

Mahkeme, masrafların peşin verilmesini ister. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 461 e 1 nci ek) 



- 27 — 
Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği metin 

MADDE 74. — îcra ve îflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

I - YETKİ : 

İflâs takiplerinde yetkili merci 

Madde 154. — iflâs yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu 
mahkemedeki icra dairesidir. 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şube
nin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. 

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra dairesi 
dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs dâvalan için yetki sözleşmesi yapılmaz ve 
iflâs dâvası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır. 

MADDE 75. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 158 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulü 

Madde 158. — Alacaklının iflâs talebi üzerine Ticaret Mahkemesi, icra dosyasını celbeder ve 
basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflâs talebini gerek itiraz ve def ileri umu
mi hükümler dairesinde tetkik ve intaceder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde 
itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra 
masraflan ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
borçluya veya iflâs dâvasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dâva vicahta devam ediyorsa 
duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. 
Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflâsına karar verilir. 

MADDE 76. — İcra ve İflâs Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhafaza tedbirleri 

Madde 159. — İflâs talebi halinde mahkeme, ilk önee alacaklıların menfaati için zaruri gör
düğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, alacaklı
nın talebi üzerine, mahkeme mutlaka bu tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emirler iflâs da
iresince yerine getirilir. 

Mahkeme, defter tutmadan gayrı bir muhafaza tedbiri istiyen alacaklıdan, ileride haksız çık
tığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayabilecekleri zararları karşılamak üzere, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı bir teminat alınmasını istiye-
bilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aranmaz. Dev
let ve adlî yardıma nail kimseler de teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir. 

Bu maddeye göre alman muhafaza tedbirleri borçlu aleyhindeki icra takiplerine tesir etmez. 

MADDE 77. — İcra ve İflâs Kanununun 160 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Masrafların peşin verilmesi 

Madde 160. — İflâs istiyen alacaklı ilk alacaklılar toplantısına kadar olan masraflardan so
rumludur. 

Mahkeme, masrafların peşin verilmesini ister. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 88. — tcra ve İflâs Kanununa 169 ncu maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

İtirazın incelenmesi 

Madde 169 a. — Merci hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en yakın bir günde 
duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma neticesinde borcun olmadığının veya itfa veya imhai edildi
ğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. 

Merci hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa ve
ya imhal edildiği veya senedin metninden samar.aşımma uğradığı kanaatine varırsa, daha evvel 
itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar vere
bilir. 

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, merci hâkimi, 
68 a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğıma ka
naat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı yüzde onbeşten 
aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 
eder. Alacaklı 1 nci fıkra gereğince çağırıldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci hâkimi, ala
cağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine ala
caklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talebederek makbuz altındaki imzanın kendi
sine aidolmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacak
lıya aidolmadığma karar verirse borçluyu 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 
eder. 

Merci hâkimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki ta
rihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatil edildiğini resmi veya im
zası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir. 

İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dâva açmak hakkı 
mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dâva açarsa bu para cezasının tahsili dâva sonuna kadar 
tehir olunur ve bu dâvayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkâr tazminatı ve para cezası kalkar. 

İtirazın reddi kararının temyizi hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki, borçlu 33 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur. 

MADDE 89. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 170 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b) İmzaya itiraz 

Madde 170. — Kambiyo senedindeki imzaya 168 nci maddenin 4 numaralı bendi gereğince ya
pılan itirazla icra takibi durur. 

Alacaklı, 67 nci maddeye göre umumi mahkemelerde dâva açmak istemezse, ödeme emrine iti
raz tarihinden itibaren altı ay içinde tetkik merciinden itirazın muvakkaten kaldırılmasını istîye-
bilir. Tetkik mercii alacaklının bu talebini 68 a maddesine göre karara bağlar. 67 nci maddenin 
dördüncü fıkrası hükmü burada da caridir. 

Tetkik mercii hâkimi, 62 ve 68 a maddelerine göre yapacağı inceleme neticesinde münker im
zanın borçluya aidolduğıma kanaat getirirse, itirazın muvakkaten kaldırılması kararı ile birlikte 
borçluyu yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya ka
dar para cezasına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma veya istirdat dâvası açarsa, bu inkâr 
tazminatı ve para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı dâvayı kaza
nırsa inkâr tazminatı ve ceza kalkar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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MADDE 83. — icra ve İflâs Kanununa 169 ncu maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

İHraztn incelenmesi 

Madde 169 a. — Merci hâkimi, İtiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç onbeş gün 
içinde duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma nefesinde borcun olmadığının veya itfa veya imhal 
edildiğinin rnsmi veya imzalı ikrar edilmiş bir bölge ile isbatı halinde itirazı kabul eder. 

Merci hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ek'i olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa 
veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, daha 
evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına ka
rar verebilir. 

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, merci hâkimi, 
68 a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğuna 
kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı yüzde on-
beşten aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve yüz liradan 5 000 liraya kadar para cezasına 
mahkûm eder. Alacaklı 1 noi fıkra gereğince çağnldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci 
hâkimi, alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bu
nun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talebederek makbuz altındaki 
imzanın kendisine aidolmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, 
imzanın alacaklıya aidolmadığına karar verirse borçluyu 100 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezasına mahkûm eder. 

Merci hâkimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki 
tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının 'kes-ldiğini veya tatil edildiğini resmî veya 
imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse.itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir. 

İtirazın kabulü karan ile takip durur. Alaoaklının genel hükümlere göre dâva açma hakkı 
mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dâva açarsa, inkâr tazminatı ve para cezasının tahsili 
dâva sonuna kadar tehir olunur ve bu dâvayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkâr tazminatı 
ve para cezası kalkar. 

İtirazın reddi kararının temyizi hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki; borçlu 
33 neti maddenin 3 ncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur. 

MADDE 84. — lira ve İflâs Kanununun 3390 sayılı Kanunla değişik 170 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

b) İmzaya itiraz 

Madde 170. — Kambiyo senedindeki imzaya 168 nci maddenin 4 numaralı bendi gereğince 
yapılan itirazla icra takibi durur. 

Alacaklı, 67 nci maddeye göre umumi mahkemelerde dâva açmak istemezse, ödeme emrine iti
raz tarihinden itibaren altı ay içinde tetkik merciinden itirazın muvakkaten kaldmlmasını istiye-
bilir. Tetkik mercii alacaklının bu talebini 68 a maddesine göre karara bağlar. 67 nci maddenin 
dördüncü fıkrası hükmü burada da caridir. 

Tetkik mercii hâkimi, 62 ve 68 a maddelerine gpre yapacağı inceleme neticesinde münker im
zanın borçluya aidolduğuna kanaat getirirse, itirazın muvakkaten kaldırılması kararı ile birlikte 
borçluyu yüzde onbesten aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya ka
dar para cezasına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tesbit, veya istirda»t dâvası açar
sa, bu inkâr tazminatı ve para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı 
dâvayı kazanırsa inkâr tazminatı ve ceza kalkar. 
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itirazı muvakkaten kaldırılan borçlu, 69 ncu maddeye göre borçtan kurtulma dâvası açabilir. 
Yalnız bu dâvanın dinlenebilmesi için, borçlunun senet bedelini ilk duruşma gününe kadar icra 
veznesine depozite ettiğini ispat etmesi veya bu alacak kıymetinde mahkemece kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehni veya muteber bir banka kefaleti 
göstermesi veya borçlunun alacağı karşılıyacak malının mahcuz bulunması lâzımdır. Bu teminat 
borçlu tarafından borca yeter menkul veya gayrimenkul mallarının icra dairesince haczettirilmesi 
suretiyle de gösterilebilir. 

MADDE 90. — îcra ve tflâs Kanununa 170 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 

Madde 170 a. — Borçlu> alacaklının kambiyo hukukuna müsteniden takip hakkı olmadığını 
168 nci maddenin 3 ncü bendine göre şikâyet yolu ile ileri sürebilir. 

Tetkik mercii müddetinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısiyle, usulü dairesinde kendisine 
intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacak
lının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'«en nazara ala
rak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. 

Uygulanacak diğer hükümler 

Madde 170 b. — 63 ilâ 72 nci maddeler hükümleri, aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine 
mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır. 

MADDE 91. — İcra ve İflâs Kanununun 171 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) İFLÂS YOLU ÎLE TAKİP 

ödeme emri 

Madde 171. — İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vâdesinin geldiğini görürse 
borçluya senet sureti üe birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. 

ödeme emrine şunlar yazılır : 
1. Takip talebindeki kayıtlar, 
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi ihtarı, 
3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikâyetlerini sebepleriyle birlikte bir 

dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi ihtarı, 
4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz V3 şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret 

mahkemesinden borçlunun iflâsını talebedebileceği İhtan. 
60 nci maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur. 
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Borçlu inkâr ettiği imzayı en geç itirazın kaldırılması için yapılan duruşmanın ilk celsesin
de kabul ederse hakkında inkâr tazminatı ve para cezası hükmolunmaz ve kendisine yargılama 
giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niye tle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama gider
leri ile mülzem olur. tcra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hak
kında bu fıkra uygulanmaz. 

îtirazı muvakkaten kaldıran borçlu, 69 ncu maddeye göre borçtan kurtulma dâvası açabilir. 
Yalnız bu dâvanın dinlenebilmesi için, borçlunun senet bedelini ilk duruşma gününe kadar icra 
veznesine depo ettiğini ispat etmesi veya bu alacak kıymetinde mahkemece kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehni veya muteber bir banka kefaleti 
göstermesi veya borçlunun alacağı karşılıyacak malının mahcuz bulunması lâzımdır. Bu teminat 
borçlu tarafından borca yeter menkul veya gayrimenkul mallarının icra dairesince haozettiril-
mesi sureciyle de gösterilebilir. 

MADDE 85. — tcra ve îflâs Kanununa 170 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 

Madde 170. a. — Borçlu, alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 nci 
maddenin 3 ncü bendine göre şikâyet yolu ile ileri sürebilir. 

Tetkik mercii müddetinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısiyle, usulü dairesinde kendisine 
intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya ala
caklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara 
alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. 

Uygulanacak diğer hükümler 

Madde 170. b. — 63 ilâ 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo se
netlerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır. 

MADDE 86. — îcra ve îflâs Kanununun 171 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

B) ÎFLAS YOLU ÎLE TAKİP : 

ödeme emri 

Madde 171. — îcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vâdesinin geldiğini görür
se borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. 

Ödeme emrine şunlar yazılır : 
1. Takip talebindeki kayıtlar, 
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi İhtan, 
3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikâyetlerini sebepleriyle birlikte di

ğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi 
İhtan, 

4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret 
mahkemesinden borçlunun iflâsını talebedebileceği ihtan. 

60 nci maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur. 
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MADDE 92. — îcra ve tflâs Kanununun 389 D sayılı Kanunla değişik 172 nci maddesi aşağı
daki. şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz veya şikâyet 

Madde 172. — ödeme emrine itiraz, veya şikâyet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebli
ğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikâyetini rebepleri ile birlikte iki nüsha di
lekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ 
olunur. 

MADDE 93. — îcra ve tflâs Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ÎFLÂS DÂVASI : 

a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 

Madde 173. — Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikâyette de bulunmazsa, ala
caklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüsha sı ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına ka
rar verilmesini istiyebilir. 

Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yar jılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda bor
cun ödenmediğini, itiraz ve şikâyette de bulunulmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve 
icra masrafları ile birlikte borcun ifa ve o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
158 nci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflâsına karar verilir. Şu 
kadar ki, borçlu Ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmî 
bir belge ibraz ederse iflâs takip ve dâvası düşer. 

Borçlu, ticaret mahkemesine 65 nci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme ma
zereti yerinde görürse iflâs dâvasını 174 ncü madde uyarınca karara bağlar. 

MADDE 97. — îcra ve İflâs Kanununa 176 nca maddeden sonra, Müşterek Hükümler başlığı 
altında aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 

Madde 176 a. — tera dairesi 60 ve 64 ncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir 
nüshasını verir. 

Borçlu isterse, itiraz eylediğine dair kendisine bedava ve pulsuz bir belge verilir. 

Birden fazla borçlu bulunması 

Madde 176 b. — Bir çek, poliçe veya emre muharrer senedin takibedilen borçlusu birden zi
yade olup da hepsi iflâsa tabi şahıslardan ise, alacaklının bunlar hakkında aynı talepte (haciz ve
ya iflâs) bulunması lâzımdır. Bu halde, borçlu tarafından itiraz vukuunda talebin mahiyetine 
göre 169, 169 a ve 170 nci veya 174 ncü maddeler hükümleri uygulanır. 

Bir senetle takibedilen borçlular içinde iflâsa tabi ohnıyan bir şahıs bulunup da alacaklı iflâsa 
tabi olanlar aleyhine iflâs, tabi olmıyanlar aleyhine haciz yoluna gitmek isterse, bu yollara mah
sus ayn iki takip talebinde bulunmaya mecburdur. Bu halde takip taleplerinden birine kambiyo 
senedinin icra memuru tarafından tasdik edilmiş bir sureti eklenir, tera memuru, senedin bu su
retine, senedin aslının kendisinde bulunduğunu yazar. 
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MADDE 87. — îcra ve tflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 172 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz veya şikâyet 

Madde 172. — ödeme emrine itiraz veya şikâyet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebli
ğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikâyetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa 
tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin 
bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur. 

MADDE 88. — îcra ve iflâs Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İFLÂS DÂVASI : 

a) İtiraz veya,şikâyet olunmaması 

Madde 173. — Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikâyette de bulunmazsa, ala
caklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına 
karar verilmesini istiyebilir. 

Mahkeme, takip dosyasını getirir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda bor
cun ödenmediğini, itiraz ve şikâyette de bulunulmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve 
icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
158 nci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflâsına karar verilir. Şu 
kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmî 
bir belge ibraz ederse iflâs yolu ile takip talebi ve iflâs dâvası düşer. 

Borçlu, ticaret mahkemesine 65 nci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme ma
zereti yerinde görürse iflâs dâvasını 174 ncü madde uyarınca karara bağlar, 

MADDE 92. — îcra ve İflâs Kanununa 176 nci maddeden sonra, Müşterek Hükümler başlığı 
altında aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

O) MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 

Madde 176 a. — İcra dairesi 60 ve 64 ncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir 
nüshasını verir. 

Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir. 

Birden fazla borçlu bulunması 

Madde 176 b. — Bir çek, poliçe veya emre muharrer senedin takibedilen borçlusu birden zi
yade olup da hepsi iflâsa tabi şahıslardan ise, alacaklının bunlar hakkında aynı talepte (haciz 
veya iflâs) bulunması lâzımdır. Bu halde, borçlu tarafından itiraz vukuunda talebin mahiyetine 
göre 169, 169 a ve 170 nci veya 174 ncü maddeler hükümleri uygulanır. 

Bir senetle takibedilen borçlular içinde iflâsa tabi olmıyan bir şahıs bulunup da alacaklı iflâ
sa tabi olanlar aleyhine iflâs, tabi olmıyanlar aleyhine haciz yoluna gitmek isterse, bu yollara 
mahsus ayrı iki takip talebinde bulunmaya mecburdur. Bu halde takip taleplerinden birine kam
biyo senedinin icra memuru tarafından tasdik edilmiş bir sureti eklenir, tcra memuru, senedin 
bu suretine, senedin aslının kendisinde bulunduğunu yazar. 
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MADDE 100. — îcra ve îflâs Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Takibin durması ve düşmesi 
Madde 193. — İflâsın açılması borçlu aleyhindeki takipleri durdurur; iflâs kararının kesinleş

mesi ile bu takipler düşer. 
İflâsın tasfiyesi müddetince müflise karşı hiçbir takip yapılamaz. 

MADDE 108. — İcra ve İflâs Kanununun 263 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borçlu tarafından gösterilecek teminat 

Madde 263. — Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hu
susu temin için mallann kıymetleri depozito edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek 
esham ve tahvilât veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü 
şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. 

MADDE 109. — İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 264 ncü maddesinin ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim 

Madde 264. — Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış 
olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (icra ve iflâs) bulunmaya veya dâva aç
maya mecburdur. 

İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Ala
caklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemeye 
veya mahkemede dâva açmaya mecburdur, Tetkik mercii, itirazın kaldırılması talebini reddederse 
alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dâva açması lâzımdır. 

İhtiyati haciz, alacak dâvasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci 
fıkraya göre mahkemede dâva açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemelerinde 
tefhim ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulun
maya mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya dâvasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip 
talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dâva dosyası muamleden kaldırılıp da bir ay 
içinde dâva yenilenmezse veya dâvasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alâka
darlar isterse lâzımgelenlere bildirilir. 

Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı tetkik merciince kesin olarak 
kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılâbeder. 

MADDE 111. — İcra ve İflâs Kanununun 266 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

thtiyati haczin kaldırılması 

Madde 266. — Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilât 
depozito etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle ihti
yati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra tet
kik merciine geçer. 
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MADDE 95. — icra ve İflâs Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Takibin durması ve düşmesi 
Madde 193. — İflâsın açılması borçlu aleyhinde haciz ve rehnin paraya çevrilmesi yoliyle ya

pılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. 
İflâs kararmın kesinleşmesiyle bu takipler düşer. 
İflâsın tasfiyesi müddetince müflise karşı birinci fıkradaki takiplerden hiçbiri yapılamaz. 
MADDE 103. — İcra ve İflâs Kanununun 263 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borçlu tarafından gösterilecek teminat 

Madde 263. — Haczolunan mallar istenildiği zıman para veya ayın olarak verilmek ve bu hu
susu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek 
esham ve tahvilât veya menkul ve gayrimenkul rehin veya muteber bir banka kefaleti göste
rilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu 
şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarına geçemez. 

MADDE 104. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 264 ncü maddesinin ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati haczi tamamlıyan mermim 

Madde 264. — Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış 
olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine teb
liğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (haciz veya iflâs) bulunmaya veya dâva aç
maya mecburdur. 

İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Ala
caklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemeye 
veya mahkemede dâva açmaya mecburdur. Tetkik mercii, itirazın kaldırılması talebini reddederse 
alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dâva açması lâzımdır. 

İhtiyati haciz, alacak dâvasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci 
fıkraya göre mahkemede dâva açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemesinde tef
him ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulun
maya mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya dâvasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip 
talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dâva dosyası muameleden kaldınhp da bir ay 
içinde dâva yenilenmezse veya dâvasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alâka
darlar isterse lâzımgelenlere bildirlir. 

Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı tetkik merciince kesin olarak 
kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılâbeder. 

MADDE 106..— İcra ve İflâs Kanununun 266 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ihtiyati haczin kaldırılması 

Madde 266. — Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilât 
depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle ihtiyati 
haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra tetkik mer
ciine geçer. 
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MADDE 114. — îcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 269 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Âdi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 

Madde 269. — Takip âdi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da ta-
lebederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni 
müddet geçtikten sonra tetkik merciinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği 
tebliğini ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dâhilinde 
icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavele
namedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. 

İtiraz takibi durdurur. İtiraz tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemi-
yen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra voliyle takip yapamaz. 

Borçlar Kanununun 260 nci maddesinin kiralıyana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe 
müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür. 

MADDE 119. — tcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 278 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ivazsız tasarrufların butlanı 

Madde 278. — Mûtat hediyeler müstesna olmak üzere, haeizden veya haczedilecek mal bu
lunmaması sebebiyle acizden yahut iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin 
sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe 
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivasız tasarruflar batıldır. 

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki iki seneyi geçemez. 
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. 
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece 

dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar. 
2. Kendi verdiğinin akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı 

bir fiyat kabul ettiği akitler. 
3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve in

tifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri. 

MADDE 120. — İcra ve İflâs Kanununun 280 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. : 

Diğer butlan halleri 

Madde 280. — Tediye kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmiş veya hakkında 178 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki şartlar tahakkuk etmiş olan borçlunun, iyi niyetli bir şahıstan 
veya basiretli bir tacirden beklenilemiyecek tasarruflarla mevcudunu eksilttiği ve üçüncü şahsın 
bu durumu ve muamelenin mahiyetini bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde yapılmış olan ta
sarrufları batıldır. Şu kadar ki, tasarrufun vukuu tarihinden itibaren alacaklı iki sene içinde 
borçlu aleyhine icra veya iflâs takibinde bulunmuş olmalıdır. 

Borçlunun birinci fıkradaki tasarrufu, alacaklıları ızrar kasdiyle yapması ve bu kasda üçüncü 
şahsın vukufu halinde, tasarruf tarihi ne olursa olsun bâtıl sayılır. 
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MADDE 109. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 269 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Âdi kira ve hasılat kiraları için Ödeme emri ve itiraz müddeti 

Madde 269. — Takip âdi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talebe-
derse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müd
det geçtikten sonra tetkik merciinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği teb
liğini ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde; itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dâhilinde 
icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelena
medeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. 

İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını 
istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz. 

Borçlar Kanununun 260 nci maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe 
müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür. 

MADDE 114. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 278 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

İvazsız tasarrufların butlanı 

Madde 278. — Mûtat hediyeler müstesna olmak üzere, Hackden veya haczedilecek mal bu
lunmaması sebebiyle acizden vahut iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin 
sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe 
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıl
dır. 

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki iki seneyi geçemez. 
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. 
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece 

dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar, 
2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı 

bir fiyat kabul ettiği akitler. 
3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa 

hakkı tesis ettiği akitler ve Ölünceye kadar bakma akitleri. 

MADDE 115, — İcra ve İflâs Kanununun 280 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diğer butlan halleri 

Madde 280. — Tediye kabiliyetini kısmen V9ya tamamen kaybetmiş veya hakkında 178 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki şartlar tahakkuk etmiş olan borçlunun, iyi niyetli bir şahıstan 
veya basiretli bir tacirden beklenilmiyecek tasarruflarla mevcudunu eksilttiği ve üçüncü şahsın 
bu durumu ve muamelenin mahiyetini bildiği veva bilmesi gerektiği hallerde yapılmış olan ta
sarrufları batıldır. Şu kadar ki, tasarrufun vukuu tarihinden itibaren alacaklı iki sene içinde 
borçlu aleyhine haciz veya iflâs takibinde bulunmuş olmalıdır. 

Borçlunun birinci fıkradaki tasarrufu, alacaklıları ızrar kasdiyle yapması ve bu kasda üçüncü 
şahsın vukufu halinde, tasarruf tarihi ne olursa olsun bâtıl sayılır. 
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Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul ve füruu ile üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar sihri hısımları (bu dereceler dâhil) evlât edineni veya evlâtlığı ise borçlu
nun 1 nci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahis, an
cak 279 ncu maddenin son fıkrasına göre ispat edebilir. 

Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını 
devir veya satmalan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, 
borçlunun alacaklılarını ızrar kasdmı bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hare
ket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancek iptal dâvasını açan alacaklıya devir, satış veya terk 
tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulun
duğu yerde görülebilir levhaları asmakla bereber Ticaret Sicili aazetesiyle; bu mümkün olmadığı 
takdirde bütün alacaklıların ıttılaım temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilân olunduğunu 
ispatla çürütülebilir. 

MADDE 121. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 281 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal dâvalarında yargılama usulü 

Madde 281. — Mahkeme, iptal dâvalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar ve 
bu dâvalara mütaallik ihtilâfları hal ve şartları göz önünde tutarak serbestçe takdir ve halleder. 

Hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihti
yati haciz karan verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tâyin olunur. 
Şu kadar ki, dâvanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taallûku halinde, teminat 
göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez. 

Dâvâlılardan her hangi biri davacının alacağını ödediği takdirde, dâva reddolunur. Bu halde 
hâkim, duruma göre herbirini masrafla inzam veya bu masrafı aralarında takdir ettiği surette 
taksim eder. 

MADDE 122. — İcra ve îflâs Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal dâvasında dâvâlı 

Madde 282. — İcra ve İflâs Kanununun 11 nci babmdaki iptal dâvaları, borçlu ve borçlu ile 
hukukî muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bun
ların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan banka, kötü niyeti ispat edilen üçünsü şahıslar aley
hine de iptal dâvası açılabilir. İptal dâvası, iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlâl etmez. 

MADDE 123. — tcra ve îflâs Kanununun 283 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ladenin §ümulü 

Madde 283. — Davacı, iptal dâvası sabit olduğu takdirde, bu dâvaya konu teşkil eden mal 
üzerinde cebrî icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve dâvanın konusu gayrimenkulse, 
dâvâlı üçüncü şahis üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o gayrimenkulun haciz ve satışı
nı istiyebilir. 

İptal dâvası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallûk ediyor
sa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak 
üzere) mahkûm edilir. 
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Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul ve füruu ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikin
ci dereceye kadar sihri hısımları (bu dereceler dâhil) evlât edineni veya evlâtlığı ise borçlunun 
1 nci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 
279 ncu maddenin son fıkrasına göre ispat edebilir. 

Ticari işletmenin veya iş yerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmini 
devir veya satınalan yahut bir kısmını iktisapla beraber iş yerini sonradan işgal eden şahsın, 
borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdivle hare
ket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal dâvasını açan alacaklıya devir, satış veya terk 
tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulun
duğu yerde görülebilir levhalan asmakfla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı 
takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilân olunduğunu 
ispatla çürütülebilir. 

MADDE 116. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 281 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal dâvalarında yargılama usulü 

Madde 281. — Mahkeme, iptal dâvalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar ve 
bu dâvalara mütaallik ihtilâfları hal ve şartları göz önünde tutarak serbestçe takdir ve halleder. 

Hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakında alacaklının talebi üzerine ih
tiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tâyin olunur 
Şu kadar ki, dâvanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taallûku halinde, teminat 
göstermeksizin ihtiyati haciz karan verilemez. 

Dâvâlılardan her hangi biri dâvasının alacağını ödediği takdirde, dâva reddolunur. Bu halde 
hâkim, duruma göre herbirini masrafla ilzam veya bu masrafı aralarında takdir ettiği surette 
taksim eder. 

MADDE 117. — îcra ve İflâs Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İptal dâvasında davalı 

Madde 282. — İcra ve İflâs Kanununun 11 nci babındaki iptal dâvalan borçlu ve borçlu ile 
hukukî muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bun
ların mirasçılan aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötüniyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de 
iptal dâvası açılabilir. İptal dâvası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlâl etmez. 

MADDE 118. — İcra ve İflâs Kanununun 283 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ladenin şümulü 

Madde 283. — Davacı, iptal dâvası sabit olduğu takdirde, bu dâvaya konu teşkil eden mal üze
rinde cebrî icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve dâvanın konusu gayrimenkulse, dâ
vâlı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o gayrimenkulun haciz ve sapışını 
istiyebilir. 

İptal dâvası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallûk edi
yorsa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak 
üzere) mahkûm edilir. 
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İptal dâvası üzerine üçüncü şahıs da, mamelekinde hâsıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini 
aynı dâvada istiyebilir. Bu talep, iptal dâvasının tefrik edilerek daha önce hükme bağlanmasına 
mâni değildir. 

îptal dâvasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak verdiği şeyi veya bedelini borçludan ve
ya iflâs masasından geri istiyebilir. 

Bâtıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi geriveren alacaklı eski haklarını muha
faza eder. 

Bağışlanan iyi niyetli ise yalnız dâva zamanında elinde bulunan miktarı gerivermeye mec-
bnrdur. 

MADDE 128. — tcra ve İflâs Kanununun 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacakların bildirilmesi 

Madde 292. — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye ilânla 
davet olunur. İlânda hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri 
ihtarı da yazılır. 

Aynı ilânda komiser; yukardaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkor
dato teklifini müzakere etmek için alacaklılan muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet 
eder ve toplanmaya takaddüm eden 10 gün içinde vesikaları tetkik edebileceklerini kendilerine 
haber verir. 

MADDE 134. — İcra ve İflâs Kanununun 311 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hileli iflâs halleri 

Madde 311. — İflâsından evvel veya sonra alacaklılannı zarara sokmak kasdiyle ve husu
siyle aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk Ceza 
Kanununa göre cezalandırılır. 

1. Alacaklıların müşterek rehni makamında olan mallarını, tamamen veya kısmen kaçmr, 
gizler veya tahribederse; 

2. Alacaklılann zararına olarak hakikate aykın makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar 
ederse; 

3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa; 
4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da 

bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; 
5. Hakikate aykın borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak 

suretiyle alacaklılannı zarara sokarsa; 
6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz 

ticari mallannı yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de mal oldu
ğu veya satmalındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse; 

7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse; 
8. Hakikate aykın muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan noksan gös

terirse. 
Bir numaralı bendde yazılı mallann kıymeti 200 liradan aşağı ise Türk Ceza Kanununun 522 

nci maddesi tatbik olunur. 
Bir numaralı bendde yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi 

oezalandınlırlar. 
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İptal dâvası üzerine üçüncü şahıs da, mamelekinde hâsıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini 
aynı dâvada istiyebilir. Bu talep, iptal dâvasının tefrik edilerek daha önce hükme bağlanmasına 
mâni değildir. 

İptal dâvasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak verdiği şeyi veya bedelini borçludan veya 
iflâs masasından geri istiyebilir. 

Bâtıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi geriveren alacaklı eski haklarını muhafa
za eder. 

Kendisine bağış yapılan iyiniyetli ise yalnız dâva zamanında elinde bulunan miktarı geriver-
meye mecburdur. 

MADDE 128. — İcra ve İflâs Kanununun 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacakların bildirilmesi 

Madde 292. — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye ilânla 
davet olunur. Hânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda hilâfına 
hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri İhtan da yazılır. 

Aynı ilânda komiser; yukardafci fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkorda
to teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet eder ve 
toplanmaya takaddüm eden 10 gün içinde vesikaları tetkik edebileceklerini kendilerine haber 
verir. 

MADDE 129. — İcra ve İflâs Kanununun 311 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hileli iflâs halleri 

Madde 311. — İflâsından evvel veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve hususiyle 
aşağıdaki suretlerle hileli mukavelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk Ceza Kanu
nuna göre cezalandırılır. 

1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, 
gizler veya tahribederse; 

2. Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar 
ederse; 

3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa; 
4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da 

bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; 
5. Hakikata aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak su

retiyle alacaklılarını zarara sokarsa; 
6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz 

ticari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malol-
duğu veya satınalındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse; 

7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse; 
8. Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla veya 

noksan gösterirse. 
Bir numaralı bendde yazılı malların kıymeti 1 000 liradan aşağı ise Türk Ceza Kanununun 

522 nci maddesi tatbik olunur. 
Bir numaralı bendde yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi 

cezalandırılırlar. 
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Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak mak-
sadiyle ona ait menkul ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen saklıyan veya kaçıran ve 
muvazaa ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya iflâs masasına 
müracaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacaklarını kaydettiren veya müflisin tediye kabiliye
tini azaltmak maksadiyle kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere girişen kimseler hak
kında dahi aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 185. — îcra ve İflâs Kanununun 331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 

Madde 331. — İcra takibi veya konkordato mühleti talebinden önceki iki sene içinde borç
lu, alacaklısını zarara sokmak maksadiyle, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıka
rarak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizliyerek muvazaa yolu ile 
başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette 
eksiltirse, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat 
ettiği takdirde, üç aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır. 

Zararın miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 
Bu suçlar alacaklının şikayeti üzerine takibolunur. 
Borçlu lehine bu hareketlere bilerek yardım ve iştirak eden kimseler, Türk Ceza Kanununun 

65 nci maddesi delaletiyle bu maddeye göre cezalandırılır. 

MADDE 136. — İcra ve İflâs Kanununun 332 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir 

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 

Madde 332. — İcra takibi veya konkordato mühleti talebinde önceki iki sene içinde borçlu, 
âdet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yapa
rak yahut cüretli talih oyunlarına veya besiretsizce spekülâsyonlara girişerek yahut işlerinde 
ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildi
ği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya 
alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, 15 günden altı aya kadar hafif hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine takibolunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya ta
lih oyunu ile spekülâsyonlarda bulunmaya sevk etmiş yahut ağır faiz almak suretiyle zaafından 
istifade etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur. 

MADDE 137. — İcra ve İflâs Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mal beyanı için gelmiyenlerin ve beyanda bulunmıyanların ve istenen malı teslim etmiyenlerin cezası 

Madde 337. — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gel-
miyen veya yazılı beyanda bulunmıyan borçlular, bu yüzden zarar gören alacaklının şikâyeti üze
rine tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis veya 25 liradan 1 000 liraya kadar hafif 
para cezası ile mahkûm edilir. Mal beyanında bulunmamasından alacaklının zarar görmediğini 
ispat eden borçluya ceza verilmez. 

M. Meclisi (S< Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun fkalbul ettiği metin 

Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak mak
sadiyle ona ait menkul ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen saklıyan veya kaçıran ve 
muvazaa ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya İflâs masasına 
müracaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacaklarını 'kaydettiren veya müflisin tediye kabili
yetini azaltmak maksadiyle kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere girişen kimseler 
hakkında dahi aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 130. — îcra ve iflâs Kanununun 331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 

Madde 331. — Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu, alacaklısını zarara sokmak maksadiyle, majlarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden 
çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizliyerek muvazaa yolu 
ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni suret
te eksiltirse, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini is
pat ettiği takdirde, üç aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır. 

Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işliyen borçlu 
hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Zararın miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 
Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takibolunur. 
Borçlu lehine bu hareketlere bilerek yardım ve iştirak eden kimseler, Türk Ceza Kanununun 

65 nci maddesi delaletiyle bu maddeye göre cezalandırılır. 

MADDE 131. — îcra ve İflâs Kanununun 332 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 

Madde 332. — Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu, âdet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade mas
raflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülâsyonlara girişerek yahut 
işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fena
lığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edil
diği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, 15 günden altı aya kadar ha
fif hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işliyen borçlu hak
kında da bu hükümler uygulanır. 

Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine takibolunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya ta
lih oyunu ile spekülâsyonlarda bulunmaya sevk etmiş yahut ağır faiz almak suretiyle za'fından 
istifade etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur. 

MADDE 132. — îcra ve îflâs Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mal beyanı için gelmiyenlerin ve beyanda bulunmıyanların ve istenen malı teslim etmiyenlerin cezası 

Madde 337. — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine 
gelmiyen veya yazılı beyanda bulunmıyan borçlular, bu yüzden zarar gören alacaklının şikâyeti 
üzerine tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis veya 25 liradan 1 000 liraya kadar ha
fif para cezası ile mahkûm edilir. Borçlunun haczi kabil mallarının alacaklının bildiği veya bil
mesi lâzımgeldiği ispat olunursa borçluya ceza verilmez. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği mıefcin 

İ62, 209, 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet eden müflis hakkında da iflâs idaresinin ve
receği müzekkere üzerine tetkik mercii tarafından aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 138. — İcra ve İflâs Kanununa 337 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

Ticareti terkeclenlerin cezası 

Madde 337 a. — 44 ncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcudunu 
eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya kaim değerini haciz veya iflâs sırasında göste-
remiyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar 
gören alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye kadar hafif hapis 
cezasına hükmolunur. 

Mal beyanında bulunmamasından alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza ve
rilmez. 

Borçlunun iflâsı takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflâs hali sayılır. 

MADDE 142. — İcra ve İflâs Kanununa 345 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

Sermaye şirketlerinin iflâsım istemek mecburiyetinde olanların cezası 

Madde 345 a, — İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, kas-
den veya ihmal ile 179 ncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildire
rek şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, tetkik merciine 10 gün
den 3 aya kadar hafif hapis ve 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Hafifletici sebepler varsa yalnız para cezasına hükmolunur. 

MADDE 143. — İcra ve İflâs Kanununun 347 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Zamanaşımı 

Madde 347. — Tetkik merciince bakılan suçlardan dolayı şikâyet hakkı, suçun vukuuna ıt
tıla tarihinden üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle düşer. 

MADDE 144. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 353 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Temyiz 

Madde 353. — Tetkik merciinin kararı tefhim veya tebliğ tarihinden yedi gün içinde 
sanık ve şikâyetçi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz, dilekçe veya tetkik merciine zaptettirilecek sözlü beyanla olur. Depozito ve 
lâyiha aranmaz. Dilekçe veya beyan üzerine evrak hemen Yargıtaya gönderilir. 
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Cımhuriyet Senatosunun ikalbul ettiği metin 

162, 209, 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet eden müflis hakkında da iflâs idaresinin 
vereceği müzakere üzerine tetkik mercii tarafından aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 138, — tora ve tflâs Kanununa 337 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ticareti terk edenlerin cezası 

Madde 337. — a) 44 ncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcudu
nu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya if
lâs sırasında gösteremiyen veya beyanından sonra bu mallan üzerinde tasarruf eden borçlu hak 
kında, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye 
kadar hafif hapis cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza 
verilmez. 

Borçlunun iflâsı takdirinde birinci fıkradaki durum aynca taksiratlı iflâs hali sayıllır. 

MADDE 137, — İcra ve İflâs Kanununa 345 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Sermaye şirketlerinin iflâsım istemek mecburiyetinde olanların cezası 

Madde 345. a. — îdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, kas-
den veya ihmal ile 179 ncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildire
rek şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, tetkik merciince 10 gün
den 3 aya kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 138. — fcra ve tflâs Kanununun 347 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şikâyet süresi 

Madde 347. — Tetkik merciince bakılan suçlardan dolayı şikâyet hakkı, suçun vukuuna ıttıla 
tarihinden itibaren üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle düşer. 

MADDE 139. — îcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 353 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Temyiz 

Madde 353. — Tetkik merciinin karan tefhim veya tebliğ tarihinden yedi gün içinde sanık 
veya şikâyetçi veya Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz, dilekçe veya tetkik merciine zaptettirilecek sözlü beyanla olur. Depo ve lâyiha aran
maz. Dilekçe veya beyan üzerine evrak hemen Yargıtaya gönderilir. 
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'Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 147. — îcra ve İflâs Kanununun 8890 sayılı Kanunla değişik 866 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay kararları 

Madde 366. — Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve onbeş gün içinde karara bağlanır. 
İlgililerden biri ister ve ücretini verir veya gönderirse, kararın özeti telgrafla mahalline bil

dirilir. 
Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı tetkik mercileri ısrar ede

mezler. İstihkak dâvaları umumi hükümlere tabidir. Hukuka mütaallik kararlar aleyhine on gün 
içinde karar tashihi yoluna gidilebilir. Cezaya ait kararlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 322 nci maddesi uygulanır. 

Ticaret mahkemeleri, yalnız iflâs ve konkordato talebinin kabul ve reddine dair kararlarda ıs
rar edebilir. Yargıtay icra ve iflâs dairesinin ceza hükümlerine mütaallik kararlan aleyhine Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, Ceza Genel Kurulunda icra ve iflâs 
dairesinin de iştiraki ile tetkik olunur. 

Bozma karan üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü yürür. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 461 e 1 nci ek) 
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MADDE 142. — İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 366 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay kararları 

Madde 366. — Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve 15 gün içinde karara bağlanır. 
İlgililerden biri ister ve ücretini verir veya gönderirse kararın özeti telgrafla mahalline bildiri

lir. 
Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı genel hükümlere göre ısrar 

olunabilir. Bu dairenin hukuka müteallik kararlan aleyhine on gün içinde karar tashihi yoluna gi
dilebilir. Cezaya ait kararlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesi uygu
lanır. 

Israr kararlan Hukuk ve Ceza Genel kurullarında acele, işlerden sayılır. Bu halde Ceza Genel 
Kuruluna icra ve iflâs Dairesi de katılır. t 

Yargıtay icra ve iflâs Dairesinin ceza hükümlerine mütaallik kararlan aleyhine Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, Ceza Genel Kurulunda icra ve İflâs Daire
sinin de iştiraki ile tetkik olunur. 

Bozma karan üzerine İcra ve İflâs işlerinde 40 nci madde hükmü kıyasen uygulanır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun bâz-ı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu değişiklik 
komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş vo madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ucu maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 10. —- Tasarının 10 ucu maddesi Cumh ariyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 11. —• Tasarının 11 nci maddesi Cumh uriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi Cum h uriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu değişiklik 
komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 
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MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş ve bu değişîk-

lik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 20. -r- Tasarının 20 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca tasarıdan çıkartılmış ve çı
kartmak suretiyle yapılan bu değişiklik.komisyonumuzca benimsenmiştir. \ 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 20 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasında yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Cumruriyet Senatosunca 21 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve komisyonumuzca madde numaracında yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 22 nci madde olarak değişti
rilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 21 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret bu değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 24 ncü madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişj'klik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi Cumuriyet Senatosunca 25 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret bu değişiklik benimsenmiştir, 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 26 nci madde olarak aynen 
kaîbul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret bu değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 27 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 28 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve KamJlsyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 29 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi Cumhurivet Senatosunca 30 ncu madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 32. — Tasarınnı 32 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 31 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad.de numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 32 nci madde olarak değiş
tirilmiş. ve yapılan bu değişj'klik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 33 ncü madde olarak değiş-
tîriLmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 34 ncü madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 35 nci madde olarak 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 36 nci madde olarak 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 37 nci madde olarak değişti
rilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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MADDE 39. — Tadarının 39 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 38 nci madde olarak aynen 

kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi C. Senatosunca 39 nou madde olarak aynen kabul 
-edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nçi maddesi C Senatosunca 40 ncı madde olarak kabul edilmiş 
ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi C. Senatosunca 41 nci madde olarak 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi C. Senatosunca 42 nci madde olarak 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi C. Senatosunca 43 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve madde numarasından ibaret değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi C. Senatosunca 44 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve madde numarasından ibaret değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi C. Senatosunca tasarından çıkarılmış ve çıkartma 
suretiyle yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi C. Senatosunca 45 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi C. Senatosunca 46 ncı madde olarak değiştirilmiş 
ve Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi O. Senatosunca 47 nci madde olarak bir fıkra ilâve 
edilerek aynen kabul edilmiş ve yapılan bu değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi C. Senatosunca 48 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi C. Senatosunca tasarıdan çıkartılmış ve çıkartma 
suretiyle yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi C. Senatosunca 49 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi C. Senatosunca 50 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 54. — .Tasarının 54 ncü maddesi O. Senatosunca 51 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi C. Senatosunca 52 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir, 

MADDE 56. —* Tasarının 56 ncı maddesi C. Senatosunca 53 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi C. Senatosunca 54 ncü madde olarak aynen kabul . 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci. maddesi C. Senatosunca 55 nci madde olarak değiştirilmiş ve 
yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi C. Senatosunca 56 ncı madde olarak aynen kabul 

edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi C. Senatosunca tasarıdan çıkartılmış ve çıkartma 
suretiyle yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi C. Senatosunca tasarıdan çıkartılmış ve çıkartma su
retiyle yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi C. Senatosunca 57 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi C. Senatosunca 58 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi C. Senatosusca 59 ncu madde olarak aynes kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 65. — Tasarısın 65 nci maddesi O. Senatosunca 60 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi C. Senatosunca 61 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi C. Senatosunca 62 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi C. Senatosunca 63 ncü madde olarak değiştirilmiş 
ye yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi C Senatosunca 64 ncü madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi O. Senatosunca 65 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 71. —• Tasarının 71 nci maddesi C. Senatosunca 66 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi C. Senatosunca 67 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi C. Senatosunca 68 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi C. Senatosunca 69 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi Cımhuriyet Senatosunca 70 nci madde alarak aynen 
kaibul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 71 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesli Cumhuriyet Senatosunca 72 nci madde olarak atıf 
değişikliği ile aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde ve atıf numarasından ibaret deği
şiklik benimsenmiştir. 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 73 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 
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MADDE 79.'—-* Tasarının 79 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 74 ncü madde olarak de

ğiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi Cumhuriyet'Senatosunca 75 nci madde olarak döğiş-
tirilmiş ve yapılan bu değişlikli'k Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 76 nci madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 77 nci madde olarak de
ğiştirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca 78 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü maddes'i Cumhuriyet Senatosunca 79 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 80 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 86. — Tasarının 86 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 81 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 87. •—> Tasarının 87 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 82 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiş ve Komisyonumuzca mad'de numaracından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 83 ncü madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 89. — Tasarının 89 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 84 ncü madde olarak değiş-
,tirilm'iş ve yapılan bu. değişiklik Komisyonumuzu ı. benimsenmiştir. 

MADDE 90. — Tasarının 90 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 85 nci madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 91. — Tasarının 91 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 86 nci madde olarak değiş
tirilmiş ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca, benimsenmiştir. 

MADDE 92. — Tasarının 92 nci maddesi C. Senatosunca 87 nci madde olarak değiştirimiş ve 
.yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 93. — Tasarının 93 ncü maddesi C. Senatosunca 88 nci madde olarak değiştirilmiş 
•ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir 

MADDE 94. ••— Tasarının 94 ncü maddesi C. Senatosunca 89 ncu madde olarak aynen kabul 
.edilmiş-ve; Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 95. — Tasarının 95 nci maddesi C. Senatosunca 90 nci madde olarak aynen kabul 
.edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 96. — Tasarının 96 nci maddesi C. Senatosunca &1 nci madde olarak aynen kabul 
•edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değigilçliik benimsenmiştir. 

MADDE 97. — Takarının 97 nci maddesi C. Senatosunca 92 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi C. Senatosunca 93 ncü madde olarak aynen kabul 
odilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasindari ibaret değişiklik benimsenmiştir.- ••' 
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MADDE 9 9 . — Tasarının 99 ncu maddesi C. Senatosunca 94 ncü madde olarak aynen kabul 

-edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değiıiklik benimsenmiştir. 

MADDE 100. — Tasarının 100 ncü maddesi C. Senatosunca 95 nai madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi C. Senatosunca 96 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından übaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 102. — Tasarının 102 nci maddesi C. Senatosunca 97 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 103. — Tasarının 103 ncü maddesi C. Senatosunca 98 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 104. — Tasarının 104 ncü maddesi C. Senatosunca 99 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 105. — Tasarının 105 nci maddesi C. Senatosunca 1Ö0 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 10<;i. — Tasarının 106 ncı maddesi C. Senatosunca 101 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından, ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi O. Senatosunca 102 madde olarak aynen kabul edil
miş ve komisyonumuzca madde numarasından İbaret değişiklik benimsenmişltir. 

MADDE 108. —Tasarının 108 nci maddesi C. Senatosunca 103 ncü madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan >bu değişiklik komisyonumuzca - benimsenmiştir. . 

MADDE 109. — Tasarının 109 ncu maddesi O. Senatosunca 104 ncü madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik komisoynumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 110.— Tasarının 110 ncu maddesi C. Senatosunca 105 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 111. — Tasarının 111 nci maddesi C. Senatosunca 106 ncı madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 112. — Tasarının 112 nci maddesi C. Senatosunca 107 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 113. — Tasarınım 113 ncü maddesi C. Senatosunca 108 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 114. — Tasarının 114 ncü maddesi O. Senatosunca 109 ncu madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 115. -T- Tasarının 115 nci maddesi C. Senatosunca 110 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 116. — Tasarının 116 ncı maddesi C. Senatosunca 111 nci madde olarak aynen kabul 
•edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 117. — Tasarının 117 nei maddesi C. Senatosunca 112 nci madde olarak aynen kabul 
•edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADİDE 118. — Tasarının 118 nci maddesi C. Senatosunca 113 ncü madde olarak aynen kabul 
»edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 
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MADDE 119. — Tasarının 119 neu maddesi C. Senatosunca 114 ncü madde olarak değiştirilmiş 

ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 120. — Tasarının 120 nci maddesi C.Senatosunca 115 nci madde olarak değiştirilmiş. 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca beninu enmiştir. 

MADDE 121. — Tasarının 121 nci maddesi C. Senatosunca 116 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 122. — Tasarının 122 nci maddesi O. Senatosunca 117 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca beııimrenmiştir. 

MADDE 123. — Tasarının 123 ncü maddesi C. Senatosunca 118 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 124. — Tasarının 124 ncü maddesi C. Senatosunca 119 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 125. — Tasarının 125 nci maddesi O. Senatosunca 120 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 126. — Tasarının 126 nci maddesi C. Senatosunca 121 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 127. — Tasarının 127 nci maddesi C. Senatosunca 122 nci madde olarak kabul edilmiş 
ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 123. — Tasarının 128 nci maddesi C. Senatosunca 123 ncü madde olarak değiştiril
miş ve komisyonumuzca yapılan bu değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 129. — Tasarının 129 ncu maddesi C. Senatosunca 124 ncü maddıe olarak aynen ka
bul edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 130. — Tasarının 130 ncu maddesi C. Senatosunca 125 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 131. — Tasarının 131 nci maddesi C. Senatosunca 126 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişildik benimsenmiştir. 

MADDE 132. — Tasarının 132 nci maddesi C. Senatosunca 127 nci maddle olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibarot değişildik benimsenmiştir. 

MADDE 133. — Tasarmm 133 ncü maddesi C. Senatosunca 128 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 134. — Tasarının 134 ncü maddesi C. Senatosunca .129 ncu madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan İm değişiklik komisyonumuzca <benimsenmiştir. 

MADDE 135. — Tasarının 135 nci maddesi C. Senatosunca 330 neu madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 136. — Tasarının 136 nci maddesi C. Senatosunca J31 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 137. — Tasarının 137 nci maddesi C. Senatosunca 132 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 138. — Tasarının 138 nci maddesi C. Senatosunca 133 ncü madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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MADDE 139. — Tasarının 139 ncu maddesi C. Senatosunca 134 ncü madde olarak aynen kabul 

edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 140. — Tasarının 140 ncı maddesi C. Senatosunca 135 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiş, ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 141. — Tasarının 141 nci maddesi C. Senatosunca 136 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 142. — Tasarının 142 nci maddesi C. Senatosunca 137 nci madde olarak değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 143. — Tasarının 143 ncü maddesi C. Senatosunca 138 nci madde olarak değiştiril
miş ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 144. — Tasarının 144 ncü maddesi C. Senatosunca 139 ncu madde olarak değiştiril
miş ve yapılan değişiklik komisyonumuzca benims enmiştir. 

MADDE 145. — Tasarının 145 nci maddesi C. Senatonunca 140 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiş ve komisyonumuzca madde numarasından ibartt değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 146. — Tasarının 146 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca 141 ncii madde olarak ay
nen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 147. — Tasarının 147 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 142 nci madde olarak 
değiştirilmiş- ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 148. — Tasarının 148 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 143 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabui 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesli Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

MADDE 149. — Tasarının 149 ncu maddesi Cumhuriyet Senatosunca 144 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 150. — Tasarının 150 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 145 nci madde olarafc 
aynen kabul edilmiş ve Komisyonumuzca madde numarasından ibaret değişiklik benimsenmiştir. 
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