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ve Kıbrıs ve 
Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Gülecek de 

Katma Değer Vergisi tatbikatı; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Federal Almanya'ya gidecek olan : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka-

lemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve 

Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar da Devlet Bakanlığına Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

İstanbul Millevekili İbrahim Ural ve 42 arkadaşı
nın, bakanlığı zamanında Etibank Genel Müdürünün 
yasalara aykırı hareketlerini engellememek suretiyle 
nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı 
ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 212, 228 ve 240 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski 

I Sayfa 
yurulmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/296) 324: 
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oğlu'nun, Nizip (Ülfet Zeytinyağı-Sabun-Gli-
serin-Un) Entegre Fabrikasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
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Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
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I Bakanı İsmail özdağlar hakkında Anayasanın 100 ün-
j cü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl-
I v masına ilişkin önergesi (9/329) okundu. 
I (9/329) esas numaralı Meclis Soruşturması Öner

gesinin Gündemin «özel Gündemde Yer Alacak İş
ler» kısmında yer alması ve Meclis Soruşturması açı
lıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 17 Ocak 1985 Perşembe günkü Birleşiminde ya
pılmasına dair Danışma Kurulu önerisi ile, 

Kurulması kararlaştırılan Meclis soruşturması ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları 
ile yetkileri ve düzenlenen raporun Genel Kurulda 
görüşülme usul ve esasları hakkında, yeni İçtüzük 
yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün Ana-

I yasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
dair Başkanlık önerisi ve 

I «American Friends Of Turkey»in Vaşington'da 
yapacağı yıllık toplantısına davet edilmiş bulunan İs
tanbul Milletvekili Ferruh llter, Ankara Milletvekili 

I Oğan Soysal, Diyarbakır Milletvekili Hayrettin Ozan-
I soy ve İstanbul Milletvekili Memduh Yaşa'nın iştirak 
I lerine dair Başkanlık tezkeresi; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Kabul olundu. 
Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı ismail 

özdağlar hakkında (9/328) Genel'Kurulun 10 Ocak 
1985 tarihli 52 nci Birleşiminde açılması kabul edilen 
soruşturmayı yürütecek Komisyonun, siyasî parti 
gruplarının güçleri oranımda verecekleri üye sayısının 
üç misli olarak gösterdikleri adaylar arasından ad çek
me suretiyle 15 kişilik üyesi tespit ©dildi ve (Meclis 
Soruşturma Komisyonunun kurulduğu açıklandı, 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, modern ma
tematik eğitimi yapan okullara ilişkin (6/203) 

Ördü Milletvekili Bahriye Üçok'un köy öğretmen
lerinin mahrumiyet zammına ilişkin (6/212) ve 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın,. üni
versite'öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin (6/224) 
sözlü sorularına Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı M. Vehbi Dinçerler, 

tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul ili 
Emniyet eski Müdürüne ilişkin (6/218) ve 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, zey
tinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin (6/229) söz
lü sorularına Adalet Bakanı M. Necat Eldem, 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen arasındaki or
man sınır ihtilafına ilişkin sözlü sorusuna (6/232) Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan 
ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzurum Va
liliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin sözlü so
rusuna da (6/237) Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, iyi cins 
patates tohumu ithaline ilişkin sözlü sorusuna da 
1(6/235) Tarım Orman ve Köy İşleri .Bakanı H. Hüs
nü Doğan cevap verdi. 

Zonguldak (Milletvekili Isa Vardaİ'ın (6/1.87) ve 
Kütahya M:iietvekiıH Abdurrahman Necati KaraV 
nra (6/223) sözlü soru önergeleri soru sahipleri İzinli 
olduğundan, 

Siirt IMiılletvekıilii İN. Naci Miımaroğlu'nun (6/226) 
ve. 

Bilecik Milletvekili Yıitmaz Demir'ıin (6/236) söz
lü soru önergeleri mehil verildiğinden. 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel' 
in (6/230) ve 
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Balıkesir ıMlletvekii Davut Abacıgil'in (6/233) 
sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, 
,| Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş'ın 
f6/238) ve 
I Ordu Milletvekili (Bahriye Üçok'un 1(6/240) sözlü 
soru önergeleri soru sahiplerinin birden fazla sorusu
nun gündemde yer alması nedeniyle, içtüzüğün 97 noi 
maddesi gereğince ve 

üsitianbul Milletvekili imren Aykut'unl(6/239) sözlü 
soru önergesi de soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
'Maddeleri Komisyona geri verilen-, Antalya 'Mil

letvekilli A!U JDizdaroğiu^ Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tekili (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inoi ek) Komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

25.10.1963 Tarihi ve 353 (Sayılı Askerî Mahkeme
ler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun İki 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(l/610)l(!S,Sayısı:210)ile, 

Î8.5.1955 Tarihi ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (2/162) (IS. Sayısı : 212); 

Kabul edildi ve kanunlaştı. 
İstanbul Milletvekili (ibrahim Ural'ın, 1.3.1926 Ta

rih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü 
Maddesine (Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin 'reddedilmesine dair Adalet Komisyonu Raporu 
(2/163) (S. Sayısı: 219) le.. 

istanbul Milletvekili Feridun Şafcir öğünç ve 8 
Arkadaşının, 9.7.1945 Tarih ye 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin reddedilme
sine dair Sağlık ve Sosyal Üsler Komisyonu (Raporu 
(2/41)(S.Sayısı: 234); 

Kabul edildi ve tekliflerin düştüğü açıklandı. 
16 Ocak 1985 Çarşamba günü saat 115.00'rte top-

landmak üzere birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiıii 
Ledin Barlas 

Kâtip >Üye Kâtip üye 
Kırklareli İçel 

Cemal özbüen Durmuş Fikri Sağlar 
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BİRİNCİ OTURUM 
Akılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Badas 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 
üncü Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DlSl KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sosyal 
Sigortalar Kurumu konut kredileriyle ilgili gündem 
dışı konuşması. 

BIA'ŞKAN — Gündem dışı, 'Sosyal Sigortalar Ku
rumu (kredileriyle ilgili olarak sayın IBilâl Şişman'ın 
söz isteği vardır. 

Sayın 'Bilâl Şişman; buyurun efendim. 
FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, .yeter

sayı yoktur. Göz göre göre olımaz iki. Salonda 100 
kişi bile mevcut değildir. (MDP ve !HP sıralarından 
«Yoklama yoklama» isesleri). 

BAŞKAN — Usulüne uygum olarak yoklama is
tendiği zaman yapılır efendim. (Bizim görüşümüz bu. 

IFERitT MELEN (Van) — îktidar partisi şıralar-
rında 15 kişi var. 

BAŞKAN -— Buyurun, siz devam edin Sayın Şiş
man. 

ıBtLÂL ŞjtŞMAıN (lîstanbul) — Sayın 'Başkan, yü
ce Meclisin saygı değer üyeleri; 9.7.1945 tarihinde ka
bul edilen 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun 20 nai maddesinin )(ç) fıkrasında, sigortalı
lara mesken yapımı için ve bu meskenlerin birinci de
recede ipotek karşılığında gayrimenkul değerinin 
yüzde 90'ı ölçümünde en az 20 yıl vadeli ikrazda bu
lunmak ülkesi yer almıştır. Daha sonra adı, Sosyal Si
gortalar Kurumu olarak değiştirilen bu sosyal güven
lik kurumunca 40 yıldan beri sigortalılara düşük faiz
le ve taksitle 20 yılda ödenmek üzere konut kredisi 
verilerek bugüne kadar 300 bin dolayında işçi ailesinin 
konut sahibi olması sağlanmıştır. 

İlk yıllarda 10 bin Türk Lirası olan SSK konut 
kredisi, son olarak konut başına 900 bin Türk Lira
sına yükseltilebilmiştir. 40 yıl içindeki kredi artışı 90 
kattır. Oysa, yalnız son 10 yıl içinde meydana gelen 
toptan eşya fiyatlarındaki artış bu oranın çok üstün-

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

dedir. 1945 ilâ 1960 yıllarında bir sigortalı aile Sos
yal Sigortalar konut kredisine yüzde 10 ekleyerek ko
nut sahibi olabiliyordu. 1960 ilâ 1975 yıllarında si
gortalının konut maliyetine katkısı yüzde 25'e kadar 
yükselmiştir, fakat son 10 yıl içinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu konut kredisinin konut maliyeti içindeki 
payı yüzde 25'e kadar düşerken, sigortalının maliyete 
katılım payı ise, yüzde 75'i bulmuştur. 1975 yılından 
önceki yıllarda yapılan uygulama ve katkı tersine dö
nerek sigortalı işçiler aleyhine gelişmiştir. 

Bütün bu olumsuz gelişmeler ve 'Sosyal Sigortalar 
(Kurumunun sigortalılara yardım ve desteğinin gide
rek azalışı, en başta iktidardaki hükümeti, öncelikle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Bakanını düşündürme
si ve olumlu önlemler almaya itmesi gerekirken, taım 
tersine bir tutum ortaya çıkmıştır, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığıyla, Sosyal Sigortalar 'Kurumu
nun sigortaılıları yüksek kira belasından kurtarmak 
üzere konut edinmelerini kolaylaştırıcı önlemler al
maları, kredilerini arttırıp yaygın biçimde işçilere kul
landırmaları beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanının 1985 yılı başından itibaren SSK konut 
kredilerinin kaldırılacağını açıklaması üzüntü ve şaş
kınlık' yaratmıştır. İBu karar, 1945'ten geriye 
dönük bir haksızlığı yansıtmaktadır. 1945, 1950, 1960' 
ılı yıllarda işçilerin satın alma gücü daha yüksek ve 
kiralar daha düşük olduğu halde, 1945 yılında ileriyi 
gören ve sigortalıları düşünen yasa koyucuları işçile
rin konut sahibi olmalarını sağlamak üzere yasal ön
lemler almasını bilmişlerdir. Oysa, 1970 ve 1980'li 
yıllarda işçi ücretleri giderek gerilemiş, işçilerin sa
tın alma gücü azalmış, konut kiraları ise ücretlerin 
yüzde 50'si düzeyine tırmanmıştır. 

Şimdi ülkemiz dünyada en yüksek kira ödenen ül
kelerin ilk sırasında yer akmaktadır. (Konut kiraları 
dar gelirli ailelerin kazandıklarının en az yüzde 50'si-
ni yutmaktadır, işçilerimiz zaten yetersiz olan beslen

il. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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melerini ve her türlü sosyal ihtiyaçlarını kısarak, ka
zandıklarını konut kirasına yatırmaktadırlar. 

SSK'nin malî bakımdan zor durumda olması, ko
nut kredilerinin kaldırılması ve 'bazı hakları kısıtla
ması için geçerli ve yeterli bir neden değildir. Bu
günkü durumun sorumluları geçmiş bazı hükümetler 
ve Sosyali Sigortalar Kurumunu basiretsiz yöneten be
ceriksiz yöneticileridir. Geçmişteki ihmal ve becerik
sizliklerin faturasını işçilere ödetmeye kimsenin 'hak
kı yoktur. Geçmişteki bazı hükümetler ve yöneticiler 
SSK'nin paralarını diledikleri gibi ve ilgisiz alanlarda 
kullanarak bugünkü olumsuz durumun ortaya çık
masına neden olmuşlardır. 40 yıldan beri SSK para
ları ile çok düşük faizli devlet tahvilleri ve değer ar
tışı göstermeyen arsalar satın alınmış, sosyal güven
likle ilgisi olmayan binalar ve oteller yaptırılmış, sa
nayicilere kredi verilmiş, hiç faiz alınmadan banka
lar desteklenmiş, bütçe açıklan kapatılmıştır. Sosyal 
sigortalar Kurumunun sahip olduğu konut ve işyerle
ri çok düşük kiralar karşılığında yıllardan beri hatır
lı kişilere kullandırılmaktadır, 

(BAŞKAN — Sayın Şişman, süreniz doldu efen
dim. 

BtLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — 80 milyara yük
selen prim alacaklarının tahsili için ciddî önlemler 
alınmamaktadır. Kurumun paraları ve kaynakları 
gelecekteki ihtiyaçları ve ödeme zorlukları düşünül
meden çarçur edilmiş ve eritilmiştir. 

BAŞKAN —Toparlayın lütfen efendim. 

BtLİÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Sosyal Sigortalar Kurumu konut kredileri artırı
larak sürdürülmelidir. Sigortalı işçilerimiz ve emekli
lerimiz yalnızca toplu konut kredisi ile konut sahibi 
olamazlar. Toplu konut kredileri konut maliyetlerinin 
en çok yüzde 40'ını, 50'&ini karşılayabilmektedir. Üs
telik toplu konut kredisi faiz ve 'taksitleri yüksektir. 
SSK konut kredisi faizi yüzde 8 ve 'ödeme süresi 20 
yıl olduğu halde, toplu konut kredisi faizi yüzde 40'a 
kadar çıkmakta ve ödeme süresi de en çok 15 yıl ola
rak belirlenmiş bulunmaktadır, tşçi ve emeklilerin bi
rikmiş paraları, satılacak altın - bilezikleri ve ziynet 
eşyası yoktur, tşçi, emekli, memur ve diğer dar gelir
li aileler konut malıiyetine yüzde 50-60 oranında kat
kıda bulunarak ve kazançlarını aşan yüksek aylık 
taksitler ödeyerek yalnızca toplu konut kredisi ile 
konut sahibi olamazlar. Konut başına verilecek ko
nut kredisi 900 bin liradan en az 2,5 milyon liraya 
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yükseltilmeli, kesintisiz ve yaygın olarak kooperatif
ler aracılığı İle Sigortalılara kullandırılmalıdır. Eğer 
SSK'nin malî durumu elvermiyorsa, hükümet kuruma 
gerekli yardım ve destekte bulunmalıdır. SSK'nin 
bankalardaki paralarına üç aylık mevduat faizi uygu
lanmalı, prim alacaklarının derhal tahsil edilmesi ve 
bundan sonra prim yatırımlarının geciktirilmesine en
gel olunması için gerekirse hapis cezası dahil, zorla
yıcı bütün önlemler alınmalıdır. İBir Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanının görevi, 40 yıllık hakları or
tadan kaldırmak ve sigortalıları çaresizlik liçine it
mek değil, zorluk ve olanaksızlıkların üstesinden 
gelerek, sigortalılara yeni hak ve kolaylıklar sağla
maktır. Konut kredilerini kaldırarak sigortalıların 
kazanılmış haklarını kısarak ve sosyal güvenlik ilke
lerine aykırı uygulamalara girişerek sorunlara çare 
aramak ucuz politikadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilâl Şiş
man. 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, 
merhum Mahmut Akkılıç adına ve anısına bir öğren
ci yurdu yaptırma kampanyası açılması hakkında gün
dem dışı konuşması. 

.BAŞKAN — İstanbul 'Milletvekili Sayın Bülent 
Akarcalı'nın, merhum Mahnıut Akkılıç'la ilgili bir 
gündem dışı konuşma isteği var; buyurun Sayın Akar
calı. 

'BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanlığının 
bütçesi görüşülürken, rahmetli arkadaşımız Mahmut 
Akkılıç, öğrenci yurtlarından 'bahsedilirken şöyle ko
nuşmuştu : «Öğrenci yurdu yaptıralım, hatta kam
panya açalım; gerekiyorsa ben de cebimden bir mik
tar para veririm» demişti. 

Geçen hafta Avrupa Konseyi Toplantısı görevim
den döndüğümde, Afckılıç'ın rahmetli olduğunu bü
yük !bir üzüntüyle öğrendim. İlginç konuşması, yanık 
sesi hâlâ hepimizin kulağında zannederim çınlamak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, teklifim, (biz kısmen (baş
lamıştık) Mahmut Akkılıç adına ve anısına 'bir öğ
renci yurdu yaptırma kampanyasını milletvekili ola
rak başiatmaktır.Meclis Başkanımız bu kampanyayı 
desteklemektedir ve kampanyanın milletvekilleri tara
fından harekete geçirilmesinden sonra, yurt çapında da 
destek görmesi için Meclis Vakfının da yardımcı öla-
leceğini belirtmiştir. Sayın Başbakanımız da bu kam
panyayı desteklemektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu (konuyu içinizde uygun 
görenler olduğu takdirde, kulislere birer masa koya
cağız ve masada her milletvekillinin adını, soyadını, 
'bölgesini ve yapacağı bağış ımiktarını belirten bir 'kı
sım olacak ve karşısına bağışını bildirip imzasını ata
cak. Müteakip dönemde maaşından o miktar 'kısım ke
silerek öğrenci yurtları yaptırma ile ilgili olarak yük
seköğrenimin ilgili müdürlüğüne bu para tahsis edile
cek. Basının da 'bunda desteğini rica edeceğiz. Meclis 
dışından ibu konuya yardımcı olan kuruluşların bağış
larını kabul edeceğiz. Meclis dışından gelecek olan 

ibu bağışlar Meclis Vakfında toplanacak ve yine aynı 
kanala gidecek,/ 

öyle tahinin ediyorum 'ki, değerli arkadaşımız rah
metli Mahmut Akkılıç'ın adıma ve hatırasına uygun-
büyüklükte bir öğrenci yurdunu sembolik olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yaptırmış, olacaktır. 

Benim sizlere ileteceğim kısa mesaj budur. Hepi
nizin bu konuda gerek Meclis içimde, (gerekse Meclis 
dışında yardımınızı ve desteğinizi beklerim. 

Sağolun; saygılarımu sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Akarcalı. 

III. — SEÇİMLER 

Komisyonda açık bulunan bir üyelik için 1. 
seçim 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Seçim» kısımında, İçişleri Komisyonun

daki açık üyelik için Halkçı Parti Grubunca Şanlıur

fa Milletvekili Sayın Veci'hi Ataklı aday gösterilmiş
tir. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vecihi Ataklı, İçişleri Komisyonuna seçil
miştir. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân .Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
1 inci sıradaki Zonguldak Milletvekili Sayın Isa 

Vardal'ın sorusu iiıte 2 nci sıradaki Kütahya Millet
vekili Sayın Abdurrahman Necati Kara'a'nın sorusu, 
soru sahipleri izinli olduğu için ertelenmiştir. 

3. '— Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Siirt Milletvekili 
Sayın Nejdet Naci Mimaroğlu'nun sorusu 15 gün me
hil veriılımiş olduğu için ertelenm'iş'tir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'm cevabı (6/230) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'ıin, Zonguldak İli Ka
puz semtinde Hazine arazisi üzerinde inşa edilen ko
nutların durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Muhteşem Vasıf Yücel buradalar mı efen
dim? Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada, 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Sayın Safa Giray tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. Zonıguldak'ın Kapuz semtinde Hazine arazi
leri üzerine inşa edilmiş ve mahkemelerce yıkım ka
rarı verilmiş konutlar için ne gibi tedbir alındı? 

2. Bu konutların yıkımları durduruldu mu? Ta
pu tahsis belgesi alabilecekler mi? 

3,j Kapuz Topbaşı semtinde orman arazisi içeri
sinde bulunan konutlardan bugüne değin kaçına ta
pu tahsis belgesi verildi? Bu konutların Orman İda
resi ile mahkemelik durumları var mıdır? Varsa bu 
mahkemeler sonucunda yıkım kararı verilirse ne gi
bi tedbir alınacaktır? 

'BAŞKAN — Sayın Safa Giray buyurunuz efen
dim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere huzuru
nuzdayım, saygılar sunarım. 

1 inci soru şu: «Zonguldak'ım Kapuz semtinde 
Hazine arazileri üzerine inşa 'edilmiş ve mahkeme
lerce yıkıim kararı verilmiş konutlar için ne gilbi 
tedbir alındı?» 

Zonguldak Merkez Belediyesi hudutları dahilin
de, Kapuz semtinde Hazine arazileri üzerinde in
şa edilmiş gecekondular için mahkemelerde açılan 
meni müdahale ve kal davalarının Ibülyük bir kısmı 
belirli tarihlerde Hazine lehine sonuçlanmıştır. So
nuçlanan ve kesinleşen dosyaların infazı için icra 
takipleri yapılmakta iken, 2981 sayılı İmar Affı 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun yürür
lüğe girmesiyle infaza müteallik her türlü işlemler, 
yasa. tatbikatı neticeleninceye kadar, Zonguldak Def
terdarlığı Hazine Avukatlığınca durdurulmuş bulun
maktadır. Kanundan faydalanma imkânı olan kişi
lere kanunda öngörülen işlemleri yerine getirmele
ri halinde tapu tahsis belgesi verilecektir. 2981 sa
yılı Yasadan istifade imkânı olmayan; yani anılan 
kanuna göre hak sahipliği sıfatını taşımayan kişilere 
ait gecekondular ile 2 Haziran 1981 tarihinden son
ra yapılan gecekondulara kesinleşen mahkeme ka
rarları uyarınca işlem yapılacaktır. 

Sayın arkadaşımızın 2 nci sorusu, «Bu konutla
rın yıkımları durduruldu mu? Tapu tahsis belgesi ala
bilecekler mi?» şeklindedir. 

Daha önce de belirttiğim gibi 2981 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesiyle Maliye ve Gümrük Bakan
lığının taşra teşkilatı infaz işlemlerini durdurmuştur. 
Anılan kanuna göre henüz tapu tahsis belgeleri ve
rilmemiştir. Bunun sebepleri de şöyledir: 2981 sayılı 
Kanuna göre uygulama yapılalbilmesi için öncelikle 
söz konusu gecekonduların bulunduğu alanların, ka
nunun 14 üncü maddesine girip gülmediği konusunun 
belirlenmesi; yani bu Kanundan yararlanıp yararla-
nılamayacağının 'bilinmesi ve gecekondu sahipleri
nin tapu tahsis 'belgesi alabilmeleri için de kanuna 
göre ilgili idarelere müracaatlarını yapmış olmala
rı, tespit ve değerlendirme 'belgelerini kanunla kurul
ması öngörülen yeminli özel teknik bürolara tamam
latmaları gerekmektedir. Kanunî pnosedürü yerine 
getiren ve kanun kapsamında kalan gecekondu sahip
lerine tapu tahsis ıbelgesi verilecektir. 
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Kapuz » Topbaşı semtinde orman arazisi içinde 
bulunan konutların durumu ise şöyledir. Bu gece
kondulara bugün için, tahdit sınırları içerisinde bu
lunduğundan dolayı tapu Ibelgesi verilememektedir, 
Söz konusu gecekonduların orman idaresi ile mah
kemelik durumları vardır. Mahkemesi kesinleşen ge
cekondular için halihazırda herhanigi bir işlem ya
pılamamaktadır. Çünkü orman arazileri üzerinde ya
pılan yapıların 2981 sayılı Kanuna göre incelenebil
mesi için; gerek Anayasanın 169 uncu maddesi, ge
rekse 170 inci maddesi gereğince hazırlanan ve 
20.10.1983 gün ve 18197 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe giren, Orman Köylülerinin Kal-
kındırılmalannın Desteklerıımesi Hakkında 2924 sa
yılı Kanuna göre, 3İ1U2.1981 tarihinden önce bilim 
ve fen bakımından ormarr niteMğini tatn olarak kay
betmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen ba
kımından orman olarak muhafazasında yarar görül
meyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışarısına 
çıkarılması gerekecek. Bu işlem Tarım Orman ve Köy 
İşleri «Bakanlığınca gerçekleştirildikıten sonra, buralar
da gerek 2924, gerekse 2981 sayılı kanunlara göre 
işlem yapılacaktır^ Dolayısıyla önergeye konu olan 
alanlarda bulunan gecekondu maliklerinin, kanunda 
öngörülen işlemleri yerine getirmeleri halinde, ilgili 
idareler kendilerine kanun ile verilmiş görevleri ye
rine getirdikten sionra, vatandaş açısından herhangi 
bir mağduriyet söz konusu değildir, 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Sayın Vasıf Yücel, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 

Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın ıBaşkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sa
yın bakana, sözlü soruma verdikleri yanıt için te
şekkür ederim., 

Hafızaları nisyan ile malul olmayanların hatırla
yacakları üzere, Yüce Mecliste İmar Affı Yasası gö
rüşülürken özellikle Zonguldak için Yasada bazı 
önemli ve.bugün de gerekliliğine ihtiyaç duyulan ba
zı maddelerin eklenmesi için önergeler vermiştik. O 
önergelerin altında Zonguldak milletvekilleri Sayın 
İsa Vardal, Sayın Öner Çakan ve benim de imzala
rım vardı. 

Zonguldak İlinde uygulanmakta olan Havza-i 
Fatımiye Yasasaından söz ederek bu Yasanın belirli 
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ölçülerde kaldırılabileceğini ve 'dolayısıyla Zonguldak 
halkının büyük bir bölümünün özlemle beklediği ta
puya kavuşmasına yürekten katıldığımızı ifade etmiş
tik. Ne var ki o gün 6 değişiklik önergemiz ANAP 
parmaklarının fazlalığı nedeniyle reddedildi. Havza-i 
Fahmiye Yasası ve Devletin hüküm ve tasarrufu al
tına alınan ve büyük bir bölümlü kömür işletmeleri
nin kullanımına verilen arazilerde inşa edilmiş on 
binlerce, yüzbinlerce ıkonut bulunmaktadır. Bunların 
çoğu için Kömür işletmelerinin açtığı davaların ba
zıları yıkım kararlarıyla sonuçlanmış, bazılarının da
vaları da sürmektedir. Ayrıca, orman sınırları içeri
sinde bulunan araziler üzerinde de pek çok konut 
inşaatı yapılmış ve bu vatandaşlar bunları iskân et
mişlerdir. Bu konutlar için de ihtilaflar doğmuş, or
man işletmesinin açtığı davaların bazıları kurumun 
lehine sonuçlanarak bu konutların yıkım kararları 
verilmiş, bazılarının davaları da halen sürmektedir* 
örneğin, Zonguldak'ın Kapuz semtinde ve Topbaşı 
mevkiinde bu tür konutlar çoğunluktadır. Ayrıca, 
Kömür İşletmelerine ait araziler üzerinde de halen 
mahkemelik olan binlerce konut bulunmaktadır. İmar 
Afifi Yasası bunlara ne bir yarar, ne de bir çözüm ge
tirmiştir. Bir yerde, hukukun üstünlüğü ilkesine ters 
düşen tavizler, diğer taraftan o üstünlük için yapıl
mış milletvekili yemini, diğer taraftan İmar Affı Ya
sasıyla birlikte çözüm getirilemeyen pek çok sorun... 

Sayın Bakan açıklamalarında, tapu tahsis belgele
rinin verildiğinden bahsettiler. Demek oluyor ki, ma
hallî seçimler öncesinde verilmiş olan pek çok taviz
lerle Zonguldak halkı kandırılmıştır. 

Hemen sonra anlayamadığımız bir konu da şu
dur: Tapu kaydı olmayan, o arada adası parseli belli 
olmayan arsaların tapusu, ya da tahsis belgesi ileri
de nasıl tefrik edilerek verilecektir? Buna da akıl 
sır erdiremiyoruz. 

Alelacele, kör topal çıkarılan yasalarla vatanda
şı aldatmanın ve bunun getireceği sorunların ortağı 
olmadığımızı, daha doğrusu olmadığımı, altını çi
zerek ifade etmek istiyorum.; 

Saygıdeğer üyeler, Zonguldak bir harabe şehre 
dönmüştür. Akıl almaz plansız ve programsız şe
kilde sürdürülen kömür üretim çalışmaları yüzünden 
meydana gelen tasmanlar, yerüstündeki millî servet 
durumunda olan Hamutları, yolları, yeraltı elektrik ve 
kanalizasyon şebekelerini yıkıp parçalamakta, bu
nun karşılığında vatandaş ve kamu (kuruluşları bir 
tek kuruş tazminat alamamaktadır. Devletin temi
natı ilkesi, sorumsuz çalışmalar, eksik ve aksak ya-

i salar yüzünden sarsılmaktadır. Zonguldak'ta beledi
yeden su ve iskân, Türkiye Elektrik Kurumundan 
elektrik ve diğer kuruluşlardan da çeşitli teminatlar 
alarak iskân edilmiş konutlar, Kömür İşletmelerinin 
yer altı çalışmaları yüzünden yıkılmakta, buna kar
şılık insanlarımız mahkeme kapılarında yıllar boyu 
süründürülmelktedir. Yasanın aksayan bu yönü dü
zeltilmesi, vatandaşların yıkılmış binaları tazmin edil
melidir. Bu mevcut İmar Affı Yasasıyla Zonguldak 
insanına umut vermek, onları sevindirmek mümkün 
değildir. 

Bugün Zonguldak'ta Adalet Bakanlığına ait ce
zaevi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, beledi
yeye ait çok sayıda millî servet ve daha sayfalar 
dolusu açıklayabileceğim devletin ve bu milletin ma
lı Kömür işletmelerinin yeraltında sürdürdüğü kö
mür üretim çalışmalarıyla yıkılmakta, karşılığında 
bütün bu olumsuzluklara seyirci kalınmaktadır. Mu
hataplar zarar ve ziyam sineye çekmektedirler. 

Bütün bunları içermeyen bir yasa nasıl olacak 
da onu çıkaran hükümetle bu devlete ve onun top
rakları üzerinde yaşayan bu millete güvence sağla
yacaktır? işte bunu da anlamak mümkün değildir. 

Saygıdeğer üyeler, artık bu millet günlük hesap
lar, kusa vadede geliştirilecek birtakım kadülk yasa
lardan umut beklemiyor. Onlara yıllar sonrasına 
güvence verecek bazı köklü yasalar çıkarmakla hiz
met vermek gerekmektedir. „ 

Yüce Meclisten kaçarak ve kanun kuvvetinde 
kararnamelerle bu ülkeyi yönetmek gibi bir yanlış
lığın sonuçlarını yakın bir gelecekte hepimiz göre
ceğiz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz doldu. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
- Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Temennim, bu yanlış sonuçların, tarihi tekerrür 
ettirerek Sayın özal'ın boynuna sarılmamasıdır. 

Pek çok endişelerime rağmen Sayın özal'a uzun 
ömürler diliyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
ıSoru cevaplandmlmıştır, 
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Bandırma -- İstanbul arasındaki vapur seferlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgirin, Bandırma - İstanbul arasındaki 
vapur seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi var. 
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Sayın Abacıgil?... Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.^ Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 

Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir'in sorusu, 15 gün mehil istendiği için 
ertelenmiştir. 

7. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6J238) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın sorusu, 15 gün mehil is
tendiği için ertelenmiştir. 

S, — îstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Anka
ra - Yenimahalle Belediye Başkanının kadınlar için 
ayrı otobüs taşımacılığı başlattığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

IBAŞKASN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un, Ankara Yenimahalle Belediye Baş
kanının kadınlar için ayrı otobüs taşımacılığı başlat
tığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın îmren Aykut?.,^ Yok. 
ISaym İçişleri Bakanı?... Burada. 
Soru sahibi iki celsedir bulunmadığından soru 

düşmüştür. 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bele
diyeye alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia 
edilen sorulara ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Baka
nı Yıldırım Akbulufun cevabı (6/240) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, belediyeye alınacak işçi ve me
murlara yöneltildiği iddia edilen sorulara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Bahriye Üçok?... Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?;... Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından söz

lü olarak yanıtlanmasına müsaadelerinizi arz ve rica 
ederim, 

Bahriye Üçok 
Ordu Mıületveküi 
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Aralık ayı içinde bir günlük gazetede namaz kıl? 
dırılarak memur ve işçi alındığı, bu haberin yayımın
dan bir süre sonra da (1.1.1985) 'belediyeye alınacak 
mamur ve işçilere, «Namaz kılıyor musunuz, öğle 
namazı kaç rekat, akşam namazı kaç rekat, oruç ne
dir?. Peygamberimizin doğum ve ölüm yeri ve tari
hi?. 4 büyük peygamberlerin kitapları, teravih na
mazı ne zaman kılınır?. 32 farzı say» gibi yurttaşlara 
lâik bir devletin yasalarına aykırı düşen sorular yer 
almıştır. 

1. IBu haberler doğru mudur?. 
2. Doğru 'ise Anayasamızın 24 üncü maddesin

de yer alan «Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere ka
tılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorla
namaz» ifadesiyle bu sorulan bağdaştırıyor musu
nuz?. 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un, belediyeye 
alınacak memur ve işçilere imtihanda lâik bir devle
tin kanunlarına aykırı düşen sorular sorulduğu iddia
sına dair sözlü soru önergesini cevaplamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Ordu Valisinden alınan resmî yazıda, Ordu İli 
hudutları dahıil'indeki belediyelerde yapılan imtihan
larda hiçbir surette lâikliğe aykırı düşecek sorular 
sorulmadığı tespit edilmiştir. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Samsun'da efen
dim, Ordu değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Biz, Ordu olarak nitelendirdik, yanlış
lık varsa onu cevaplamak üzere mehil talep edelim. 
(HP sıralarından alkımlar) ve cevabımızın son kısmın
da aşağı yukarı aynı mahiyette temenniyi tekrarlıyo
ruz. Müsaade ederseniz o kısmı açıklayayım, önerge 
sahibi sayın milletvekili, tarafından yer ve tarih açık
landığı takdirde bakanlığımca ilgilileri hakkında ge
rekti inceleme ve soruşturma yapılacaktır. (HP sıra
larından alkışlar.) 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üçok, konuşmak ister misiniz efendim?. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hayır efendim, te

şekkür ediyorum. Yalnız Samsun üzerinde sayın ba
kanın cevaplarını rica ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Soru ertelenmiş 
oldu efendim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Mehil istedi 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan onu ayrıca özel olarak 
Sayın Üçök'a bildirecektir efendiım. (HP sıraların
dan «Hayır, öyle olamaz» sesleri.) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Balkan müh
let istediler efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Balkan soruyu bilahara mı 
cevaplandıracaksınız, mehil mi istediniz efendim?. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin maddeleri komisyondan 
henüz gelmediğinden, 2 nci sıradaki tasarıya geçiyo
ruz. 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sa
yısı : 235) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki 235 sıra sayılı, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine 'başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Taslarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Onura! Şeref 

Bozkurt; 'buyurun efendim. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 Tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 Tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

(2) 235 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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İÇtSjLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT . 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
bir açıklama yapayım : (Soruda yer ve zaman belirtil
mediği için biz sayın milletvekilinin- Ördü" iliyle ilgi
li bir soru sorduğu kanaatine vasıl olduk ve orada 
araştırma yaptık; ama bu Samsun'la ilgili imiş. Biz 
Samsun'da /da gerekli tahkikatı yapıp, tekrar cevap
landırabiliriz. Ancak, bu sorunun kanaatimce yer ve 
zamanı belirtilmediği için, cevaplandırılmış olduğunu 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ
KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; görüşülmekte 
olan 235 sıra sayılı kanun tasarısı ile sayın hükümet 
1086 sayılı Hukuk Usulü 'Muhakemeleri Kanununda 
'baz değişiklikler yapmak suretiyle, daha önce kamu
oyuna «Adalet reformu» adı altında açıklanan ve 
«Hızlı yargılama, çabuk sonuç» ilkesini esas alan bir 
düşünce ile karşımıza çıkmış gözükmektedir. 

Düzenlemenin iyi niyetle yapılmak istendiğinden 
şüphe etmek istemiyoruz. Ancak siyasî hayatımızda ve 
çeşitli iktidarlar döneminde yetkililerin ve onların et
kisi altında bulunan bazı yöneticilerin köklü olmayan 
ve yüzeysel bazı yeniliklerle re'form yapma ve refor
mist olma imajını yaratma eğilimlerini zaman zaman 
izlemişizdir. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlükte bulunan Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu elbette bugünkü 
yapısı itibariyle diğer temel kanunlarda olduğu gibi 
çok ciddî ve köklü değişikliklere muhtaçtır. Bu olgu 
ülkemizdeki ıtüm hukukçuların üzerinde ittifak ettik
leri bir gerçektir. Nitekim Yargıtay başkanlarının her 
adlî yılın başında yaptığı açış konuşmalarında, konuy
la yakın ilgisi nedeniyle Türkiye Barolar Birliği yet
kililerinin konuyla ilgili konuşma ve açıklamaların
da, öte yandan hukuk uygulayıcılarının ve teoristyen-
lerinin çeşitli vesilelerle belirttikleri görüşlerinde bu 
ihtiyacın açık seçik bir biçimde dile getirildiğine ta
nık olmaktayız. Kalkınma planlarında, Devlet Plan
lama Teşkilatının araştırımalarında hep temel yasalar
da yapılması gereken köklü değişikliklere işaret edil
mektedir.. 

Anayasamızın 141 inci maddesinin dördüncü fık
rasında, «Davaların en az giderle ve mümkün olan 
süratle -sonuçlandırılması, yarigının görevidir» hükmü 
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yer almaktadır. Demek ki, hızlı sonuç alınamayan, 
pahalıya mail olan ıgevşek ve aksak 'bir uygulama mev
cuttur. O nakle, bu aksaklıkları köklü bir 'biçimde 
•gidermek, anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 'her ne kadar tasarının genel 
gerekçesinde, davalara sürat kazandırmak ve taraf
ların davaları sebepsiz uzatmalarına engel olunmak 
amacından söz edilmekte ise de, görüşülmekte bulu
nan tasarı ile bu amaca ulaşmanın yeterli ve müm
kün olduğu kabul edilemez. Zira, 'tasarı yüzeysel ve 
biçimsel tedbirler getirmekte ve köklü önlemlerden 
uzak bulunmaktadır. 

Tasarının genel gerekçesinin başlangıç kısmı, so
nuç kısmıyla çelişmekte ve görüşümüze bu açıdan 
haklılık kazandırmaktadır. Nitekim, «'Kanunun tüm
den ele alınıp yeniden düzenlenmesi gerekli görül-
ımekle birilikte, geniş kapsamlı bir tasarının hazırla
nıp kanunlaştırılması uzun zaman alacağı göz önün
de bulundurularak» ifadesi ile mevcut değişikliğin 
düşünüldüğü belirtilmektedir. Hal böyle iken ve bu 
gerçek sayın hükümet tarafından da kabul edildiği
ne fgöre, bir daha ve sık sık yeni değişikliklere ihti
yaç duyulmayacak kapsamlı, geniş bir değişikliği be
lirsiz bir zamana erteleyip, biçimsel önlemler konu
sunda acele etmenin anlamını tespit etmek mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekillleri, çeşitli iktidarlar döneminde 
ve son zamanlarda sık sık şeklî düzenlemeler yapılmış 
ve temel yasalarda yapılan bu sık değişiklikler, hu
kuk sistemimizin istikrarını bozmuştur. Yapılan deği
şikliklere, yargıç, avukat ve diğer uygulayıcılar ve il
gililer henüz dalha alışmaya başlamışken, sistem ye
niden değişmekte ve yapılan değişiklikler, doğrusu, 
izlenemez hale gelmektedir. 

Yapılan yeni değişikliklerle zaman zaman bir ön
ceki değişikliğe. dönüldüğü de görülmektedir. Köklü 
olmayan ve hukuk sistemimizin bütünlüğü dışında 
olan bu değişiklikler, hiçbir zaman soruna esaslı bir 
çözüm getirememiş, yargılamada istenilen dinamizmi 
sağlayamamış ve üstelik her değişiklik yeni uyuşmaz
lıklara ve içtihat ayrılıklarına neden olmuştur. 

işin ilginç yanı, yapılan değişiklikler o kadar ace
leye getirilmek'üedir ki, ortaya çıkan yeni tereddütler 
nedeniyle davalar kimi zaman uzamakta ve bu arada 
halk kayıpları ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken grubumun görüşlerini belirten değerli 
milletvekili arkadaşım, bir ya'sa konulmadan, ya da 
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I değiştirilmeden önce detaylı araştırmaların yapılması, 
bilimsel toplantı ve sempozyumların düzenlenip, bi
lim adamı ve uygulayıcıların görüşlerinin alınması ve 
böylece öngörülen değişikliklerin kamuoyunda tartış
maya açılması gerektiğini ifade etmişti. Partimiz, yâ-

I pılacak düzenlemelerle bu yolun en doğru ve en sağ
lıklı bir yol olduğu konusunda kesin kanaat sahibidir 
ve bu görüşümüzü muhafaza etmekteyiz. Söz konusu 
hükümet tasarısı hazırlanırken 22 Eylül 1984 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan, temel kanunlarda çalış
malar yapmak üzere 'kurulacak komisyonların kuru-

I luş ve çalışma usullerine ilişkin olarak çıkartılan yö
netmelik hükümlerine aykırı bir çalışma sistemi içine 

I girilmiştir. 

Hiçbir ilgili kurul ve kuruluşun özellikle konu ile 
direkt ilintisine rağmen Türkiye Barolar Birliği ve 
hukuk fakülteleri yetkililerinin çalışmalara katılmaları 
sağlanmamış, 'görüş beyan edenlerin ise görüşerine 

I itibar edilmemiştir. 
Medenî Yasa değişikliğinde yapılan çalışmalarda 

olduğu gibi, üniversitelerden, yüksek yarığı organların
dan ve hatta ilk derece mafakemesi 'hâkimlerinden, 
Türkiye Barolar Birliğinden ve diğer uzman kişilerden 
oluşan bir komisyon vasıtasıyla bir daha geri dönül-

I meyecek ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
I ve özellikle diğer temel yasalarla bütünlük teşkil edip, 

hukuk sistemimizi bozmayacak değişiklikler yapmak 
gerekir, Aksi 'halde kısa aralıklarla getirilen değişik-

I likler, yeniden değiştirme zorunluluğu ile bizleri karşı 
I karşıya bırakacaktır. Bu durum ise hukuka, yargıla-
I maya ve devlete olan 'güveni sarsıcı bir etki ortaya 
I koyacaktır. Bunun ötesinde dağınık ve karışık bir gö-
I rüntü veren mevzuatımız giderek arapsaçına dönmek

tedir. Bir yasanın yürürlükte olup olmadığını, değiş-
I tirilip değiştirilmediğini, kimi zaman hukukçular ve 
I hatta yasa koyucu dahi bilemez duruma düşmektedir. 

I Yasaların amacı toplum yaşamını düzenlemektir. 
I Bu nedenle öncelikle ve özellikle vatandaşlarca bilin-
I mesi ve anlaşılması gerekir. Toplum bayatında bir sü-
I re yürürlükte kalan 'yasaların değiştirilmesiyle haksız-
I lıkların önlenebileceğini düşünmek mümkün değildir. 
I Zira, yasa ile yeni statüler doğmuş, yeni haklar ya-
I ratılmış ve mevcut haklar da ortadan kaldırılmış ola-
I bilir. 
I Sayın milletvekilleri, tasarıda yangıyı hızlandırmak 
I amacıyla temyiz süresi 10 güne indirilmektedir. Ya-
I kın bir süre önce zaten bu süre 15 gün iken 30 güne 
I çıkarılmış; bugün ise tekrar 15 güne indirme eğilimi 
I ya da düzenlemesi ortaya çıkmıştır. Daha önceki de-
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ğişiklikler ile şimdi yapılması düşünülen değişikliklerin 
de aynı amaca yönelik olduğunu gözden ırak tutma
mak gerekir. 

Yargıyı hızlandırmak ve çabuk sonuç almak, her 
2 düzenlemeyi de belirleyen temel ilke olmuştur. Oy
sa, görülmektedir ki, temele inilmediği ve sorunun, 
günlerin sorunu değil de yılların sorunu olduğu ger
çeği kabul edilmedikçe, bir fasit dairenin içinde kal
mak kaçınılmaz olacaktır. 

'Gıyap müessesesinin kaldırılması fevkalade sakın
calıdır. Ülkemizde tebligatların yanlış ve aksak ya
pılmasından doğan sorunlar göz önüne alınarak de-
ğerllendirildiğinde; insanların haberleri olmadan yar
gılanmaları,' borç altına girmeleri, işyeri ve meskenle
rinden tahliye edilmeleri ve hatta boşanmaları sık sık 
rastlanan olaylardır. Bu nedenle gıyap müessesesi, 
yargılamanın gecikmesine yol açmayacak bir hiçimde 
düzenlenmek'le, değiştirilmekle 'beraber ortadan kaldı-
rıtaıamalı, bir düzenleme ile ıslahı yoluna gidilmelidir. 

Sayın 'milletvekilleri, sulh mahkemelerinin yetkisi 
250 bin liraya çıkarılmaktadır. Türkiye'de henüz mil
yonlarla ifade edilen çekişmeler sanıldığı kadar çok 
değildir. Bu değişiklikler, sulh mahkemelerinin işini 
alabildiğince artırırken, asiliye mahkemelerinin elinde 
bakacakları iş kalmayacak gibi bir sonucu ortaya çı
karabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, taisarı hak ve adaletin öne
mini bir yana iterek sırf parasal zemine dayandırıl
mak istenmiştir. Paranın maddî faydası, kısandan in
sana, alım gücüne ve ekonomik duruma göre değiş
mektedir. Hakkın kutsallığı ve önemi ise değişken de
ğildir. Birisi için 1 milyon Türk Lirası az bir değer; 
bir başkası için ise yüksek olabilir. Toplumun çoğun
luğunun haklarına rağmen, zengin insanların hakları
nın daha fazla güvenceye, daha detaylı bir yargılama 
statüsüne kavuşturulmsı, üzerinde düşünülmesi gere
ken bir durumu ortaya çıkarır. 

Temyiz, murafaa ve tashihi karar için konulan 
parasal barajlar, adaletin, sadece bu yararları temin 
edecek olan insanların yararlanabilecekleri bir hak ol
duğu izlenimini vermekte ve büyük sakıncalar' taşı
maktadır. 

ıDeğerli arkadaşlarım, paraya dayalı ölçüler, yıllar 
ısonra ekonomik enflasyonlarla birlikte, yargı, adalet 
ve halk enflasyonunun hangi boyutlara ulaşabilece
ğini şimdiden göstermekte ve 'tehlike çanları çalmak -
ıtadıır. 

Sayın milletvekilleri, olaya, neden-amaç-sonuç iliş
kilerini kapsayabilecek bir perspektiften bakmak ge-
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rekmektedir. Yarım yüz yıllık bir süreden beri uy
gulanan ve koşullara göre sık sık değiştirilen usul ya
salarında yeniden değişiklik yapmak gibi yüzeysel 
önlemlerin perdelediği gerçekleri görebilmek ve yargı 
olayını dünyadaki gelişmeler doğrultusunda Türkiye 
açısından değerlendirmek, böylece hızlı yargılama ya-
pılamaımasının ve çabuk netice alınamamasının gerçek 
nedenlerinin yalnızca usul yasalarından kaynaklan
madığını kabul etmek gerekmektedir. 

Ana'dolu'da babadan oğula devam edegelen dava
ların uzamasının temel nedeni usul yasalarından mı 
kaynaklanmaktadır? 

Sayın milletvekilleri, biz demokratik sistemin, hu
kukun üstünlüğü ve egemenliği esasına dayalı, güçlü 
ve etkin bir adaletin varlığı ile korunabileceğine inan
maktayız. Adaletin güçsüz ve öte yandan etkin olma
ması halinde ekonominin ve toplumsal 'düzenin de bo
zuk ve haksız işleyeceği görüşündeyiz. Adalet meka
nizması hızlı, ama adaleti sarsmayacak bir biçimde 
işlemelidir, çünkü hızla ulaşılamamış ve öte yandan 
adil ve hakça olmayan yargısal kararlar toplum üze
rindeki etkinlikler ini kaybederler. 

Sayın milletvekilleri, acelecilik uğruna adalet feda 
edilmemelidir ve yargı sahasında vatandaşın içinden 
çıkamayacağı güçlüklerle, kargaşa ve düzensizlik yara-
tılmamalıidır. Biz, tasarının genel gerekçesinde de be
lirtildiği üzere, temel bir yasa olan Hukuk Usulü Mu
hakemeleri (Kanununun tümden ele alınıp yeniden dü
zenlenmesi ve geniş kapsamlı bir tasarının bir daha 
arızî değişikliklere mahal vermeyecek bir biçimde 
hazırlanarak kanunlaştırılmasından yanayız ve bu ne
denle şu anda görüşülmekte bulunan tasarının bi
zim düşündüğümüz istikamette bulunmadığını ifade 
etmek suretiyle saygılar 'sunuyorum. (Alkışlar) 

IBAıŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 
iBuyurun Sayın 'Bakan. 
ADALET 'BAKANI M. NECAT.ELDfiM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli millet
vekilleri; yargılamanın hızlaridırılmasını temin bakı
mından yapitığımız çalışmalardan biri' olan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunundaki değişiklik tasarısı
nı huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. 

Bu tasarıda hddef, yargılamanın hızlaridırılmasını 
'sağlamak, davaların sürüncemede kalmasını önlemek, 
tarafların davaları 'sebepsiz yere uzatmalarına engel 
olmaktır. 

Yeni düzenlemeyle ifade ettiğim amaçların gerçek
leşmesi için getirilen başlıca yenilikleri şöyle sırala
yabiliriz : 
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L Bilindiği gibi, hukuk mahkemelerinde taraflara 
duruşma gün'üniü bildiren davetiye tebliğ Edilmekte, 
duruşmaya gelmeyen tarafa gıyap davetiyesi çıkarıl
makta ve duruşma ilerideki 'bir tarihe bırakılmakta
dır. Tasarıda gıyabî usulü muhakeme kaldırılarak ta
raflara çıkarılan davetiyeye, «gelmedikleri takdirde, 
yokluklarında duruşmaya devam olunacağı» şerhi 'ko
nulmak suretiyle 'İki defa davetiye çıkarılması önlen
mekte; 'böylece davada zaman tasarrufu sağlanmış bu-
luunmak'tadır. 

12. . ıSufı mahkemelerinin görev alanı genişletil-
mektedlrj 

3; 'Yargıtayca verilen merci tayini kararlarıyla 
temyiz incelemesi sonucu kesinleşen, göreve veya yet
kiye dair kararların, davaya daha sonra bakacak mah
kemeyi 'bağlaması ilkesi getirilerek davaların görevsiz
lik ve yetkisizlik nedenleriyle uzaması önlenmektedir. 

4. Isticvâb' ve yemin için iki defa çıkarılan da
vetiye 'sayisi .bire indirilmekte, ikinci defa çıkartılan 
davetiyedeki şerhin bu davetiyeye yazılması suretiyle 
zamandan ve masraftan tasarruf sağlanmaktadır. 

5. Mahkemelerce verilen kararlarda, tarafların 
hükmü öğrenebilmeleri için, hüküm sonucunun tuta
nağa derci suretiyle tefhimi sağlanmakta ve tefhimi 
taklip eden 15 gün içinde gerekçeli kararın yazılması 
mecburiyeti getirilmektedir. 

6. Tarafların müracaat etmemesi sebebiyle iş
lemden kaldırılan 'dosyaların uzun süre takipsiz bıra
kılmasının önlenmesi için 1 yıllık süre 3 ay olarak 
kısaltılmakta ve evvelce 3 defa olan takipsiz bırakıl
ma sayısı yenilemeden Sonra l'e indirilmektedir. 

7. Mahkeme kararlarındaki kesinlik, Yargıtayda 
murafaa ve karar düzeltme hususlarındaki parasal 
sınırlar artırılmaktadır. 

8. Temyiz süresi 30 günden 15 güne indirilmek
te, kamu kurum ve kuruluşları için bu süre eskiden 
olduğu gibi yine 30 gün olarak muhafaza edilmekte-
dii'j 

9. Halen bir kira alacağı ile ilgili dava asliye hu
kuk mahkemesinde açılabildiği gibi, miktarı ne olur
sa olsun tabiiye davasıyla birlikte sulh hukuk mah
kemesinde !de açılabilmektedir. Alacak davası mü'sta-
kilen asliye hukuk mahkemesine açılmış ise karar dü
zeltme yoluna gidilebildiği halde, tabiiye talebiyle bir
likte sulh nulkuk mahkemesinde ikame edilmiş ise ka
rar düzeltme yoluna başvurulamamaktadır. 

Görüldüğü gibi, konusu aynı olan bir davanın iki 
ayrı mahkemede açılması 'hafinde karar düzeltme ba
kımından farklı hükümlere tabi kılınması, çelişkiyi 

ortaya koymaktadır. Bu çelişki, tasarıda sulh hukuk 
mahkemesinde tahliyeyle birlikte kira alacağının ta
lep edilmesi halinde de bu alacağa dair hükümler 
için karar düzeltme yoluna gidilebilme imkânı sağ
lanmak suretiyle giderilmektedir. 

10. Büyük şehir belediye sınırları içerisinde bulu
nan tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenme
leri uzun zaman aldığından bu usul kaldırılarak da
vaya bakan mahkemece celp ve dinlenmeleri mecburi
yeti getirilmektedir. 

'11. Kanunumuzda ihtisas sahibi 'kişilerin bilirki
şiliğini kabul mecburiyeti vardır; ancak bu göreve 
gelmemenin müeyyidesi sadece para cezası olduğun
dan tatbikatta bilirkişiler genellikle davete icabet et
memekte, bu sebeple de davalar gereksiz yere uza
maktadır. Bu itibarla şahitlerin mahkeme celplerinde 
uygulanan müeyyidelerin bilirkişiler için de tatbiki ka
bul edilerek davalarda zamandan tasarruf sağlanma
sı amaçlanmaktadır. 

12. Ekonomik şartlardaki değişmeler, kanunlarda 
bilhassa parasal sınırlar bakımından sık sik değişik
likleri Zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla Hukuk Usulü 
'Muhakemeleri Kanununda bu yola hiç olmazsa uzun 
bir süre için, sık sik başvurulmasını önlemek bakı
mından, maddede sayılan hususlardaki parasal sınır
ların 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren 4 katına çıka
rılacağını ifade eden yeni bir hüküm getirilmekte
dir, 

Kısaca özetlemeye çalıştığım tasarının kıymetli oy
larınızla kanunlaşması halinde, davaların gereksiz ye
re uzadığı şeklindeki pek çok şikâyet sona ermiş ola
caktır. 

Bu arada Halkçı Parti Grubu adına konuşan Sa
yın ıBozkurt, tasarının yüzeysel ve biçimsel değişik
likler ihtiva ettiğini, köklü tedbir getirmediğini, bu 
temel kanunun, Medenî Kanun misali diğer kanunlar 
gibi yeni baştan ele alınıp 'Meclise getirilmesi gerek
tiğini ifade ettiler. 

Hatırlayacaksınız, Adalet Bakanlığı Teşkilat Ka
nunuyla temel kanunları incelemek üzere, bir komis
yon kurma yetkisi bakanlığıma verilmiş bulunmakta
dır Ve bu konudaki çalışmalara da başladık. Ancak 
tasavvur buyurun ki, 582 maddeden ibaret olan Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununun tamamının ele 
alınıp yeni baştan incelenmesi; tasarı haline getirilme
si uzun zamana mütevakkıftır. Medenî Kanun Ta
sarısı 3 seneyi almıştır; bunun için de eğer şimdi ça
lışmaya başlarsak asgarî 2 sene daha zaman ister. 
Oysa bir yandan da mahkemelerin uzadığı, dava-
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larm bitirilemediği, Yargıtayda davaların biriktiği, jş I 
'hacminin çok çok arttığı yolunda bizler gibi, sizler 
de devamlı olarak şikâyetler almaktasınız. I 

Temel kanun olan Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun tümünün gözden geçirilmesi, yeni baştan 
ele alınması gereğine biz de inanmaktayız ve bunu 
inşalla'h yapacağız. Anca'k 'bu yapılıncaya kadar hiç 
değilse vatandaşın ışjikâyet ve ıstıraplarını hafifletme 
bakımından ,öngördüğümüz ve hepsi gerek uygula
macıların, gerek avukatların, gerekse üniversitelerin 
de görüşü alınmak suretiyle -'sayın arkadaşım bu hu-

.susa da değindiler- 'bütün uygulamacıların ve nazari- | 
yatçıların görüşü alınmak suretiyle hazırlanmış bu
lunan 'bu tasarı huzurunuza getirilmiştir. Sayın arka
daşımla aynı görüşteyiz, 'diğer kanunlarla 'birlikte in
şallah getireceğiz. Ancak durumun m'üstacetiyetine bi
naen bu tasarıyı getirdik. 

IDemin de arz ettiğim igfbi, eğer tasviplerinize maz-
har olursa, kıymetli tenkitleriniz de olursa, gayet ta
biî ki bunu da memnuniyetle ka'bul edeceğiz, karşı
layacağız olabilirliği ölçüsünde. Sanıyorum Türk yar
gısına, hukuk sistemine 'bir süre için faydalı bir hiz
mette bulunmuş olacağız. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Şahsım 

a'dına söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 10S'6 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısını inceledim, bu, 1086 sa
yılı Kanun Temmuz 1927 tarihinde yüce Meclisçe 
kabul edilmiş, Ekim 1927 tarihinde de yürürlüğe gir
miştir. O günden itibaren birçok maddeleri muhtelif 
zamanlarda değiştirilmiştir. En son değişiklik de Kon
sey ve Kurucu Meclis zamanında yapılmıştır. Bura
da da birçok maddeler değiştirilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 34 üncü 
maddesinde, bu bakanlığa geniş bir yetki verdik. Bu 
kanunun Mecliste ka'bulü sırasında, ünversitelerden ve 
tatbikatçılardan kurulacak bir komisyon tarafından 
'böyle bir hazırlığın tümü üzerinde yapılmasını öngör
müştük. Bakanlığın bu imkânı da vardır. 

Biz isterdik ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu tamamıyla gelsin, incelensin, bu heyet tarafın
dan komisyona ve yüce Meclise getirilsin ve burada 

müzakeresi yapılsın. Ben, getirilen hükümleri yadırga
mıyorum, hakikaten lüzumlu değişiklikler yapılmış; 
yalnız kanun tekniği bakımından bir sakınca görüyo
rum. Değişiklik yapılan 1 - 2 maddenin başlığına göz 
attığımız zaman, mesela tasarının 4 üncü maddesi; 
«1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir» deniliyor. Halbuki bu madde, 
tümüyle 2494 sayılı Kanunla Kurucu Meclis zama
nında değiştirildi. 

Şimdi öyle bir duruma geliyoruz ki, tatbikatçılar 
da müşkülat içinde kalacaklardır. Aynı durum diğer 
maddelerde de var. 1086 sayılı Kanunun değiştirilme
si, 1086 sayılı Kanunun filan maddesinin değiştiril
mesi, zaman zaman değiştirilmiş bulunan maddeler
den bahsederek, kanunlardan bahsederek, şu kanun 
ile değiştirilen şu maddenin değiştirilmesi, şu kanun
la değiştirilen şu maddeye fıkra eklenmesi veya şu 
fıkranın değiştirilmesi diye bir teknik inceleme yap
tıktan sonra yaparsak, tatbikatçılara çok yararlı olu
ruz. Bu noktalara değinmek için huzurunuza geldim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıBayazıt. 
Başka Söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«(Madde 1 .— Mahkemelerin görevi kanunla be
lirlenir. 

Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtil
miş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın açıl
dığı gündeki değer esas tutulmak üzere, aşağıdaki 
maddeler hükümleri uygulanır. Faiz, icra tazminatı 
ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... 1 inci madde kabul 

l edilmiştir. 
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2 nei maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«?Madde 8. — Sulh mahkemesi : 
I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 

olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı ikiyüzelli bin lirayı geçmeyen davaları, 

II - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksı
zın : 

1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer 
alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hüküm
leri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan 
her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, 
'bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazmi
nat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan dava
ları, 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaş-
tırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin 
korunması ile ilgili davaları, 

4. Türk Kanunu Medenisinin 163 üncü madde
sinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya 
kaldırılması isteklerini, aynı Kanunun 95, 159, 173, 
261, 271 inci maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 
92 nci maddelerinde mahkemeye veya hâkime veri
len işleri, 

5. Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi is
teklerini, 

6. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki istek
lerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davala
rını, 

III - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya 
hâkimlerini görevlendirdiği dava ve işleri, 

Görür.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Madde ile ilgili önergeler vardır; okutuyorum : 

Türküye Büyük iM'illet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 235 sıra sayılı, 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin birinci fıkrasının, hükümet tasarısında olduğu 
gibi; 

1. İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 
olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı beşyüzhin lirayı geçmeyen davaları, 

Şeklinde kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Fazıl Osman Yöney Recep Ercüment Konukman 

İstanbul İstanbul 
Mümtaz Güler F. Mihriban Erden 

Uşak İsparta 
Hayrettin Elmas İsmail Dayı 

İstanbul Balıkesir 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesindeki 250 000 TL. değe

rin 100 000 TL. olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Şevki Taştan 
Çanakkale Sivas 
Kâzım îpek tdris Gürpınar 

Amasya Muğla 
Reşit Ülker 

İstaribul 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre, madde ile ilgili değişik önergeler var. Bunların 
değerlendirilmesi bakımından 2 nci maddenin komis
yona gönderilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 2 nci madde önergelerle birlikte bir 
defaya mahsus olmak üzere komisyona iade edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Yetkili mahkemenin bir davaya 
bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki 
mahkemenin yargısal sınırları kapsamının belirlenme
sinde tereddüt edildiği takdirde, yetkili mahkemenin 
tayini için Yargıtaya başvurulur, 

İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya 
yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar temyiz edil
meksizin kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili 
mahkeme Yargıtayca 'belirlenir. 

Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile tem
yiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve veya yetkiye 
ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak mah
kemeyi bağlar.» 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 45 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz mercii ayrı olan davaların da bu madde 
hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu 
halde temyiz incelemesi, birleştirilen davalarda uyuş
mazlığı doğuran asıl hukukî ilişkiye ait kararları in
celeyen Yargıtay dairesince yapılır.» 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; demin' de bir nebze 
arz ettim. Ben 4 üncü maddede bilhassa şu konuyu 
değiştirmek istiyorum, bunun için de bir önerge sun
muş 'bulunuyoruz. 

«Madde 4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 2494 sayılı Kanunla değişik 45 
inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» 

'Biz yalnız bu değişikliğin yapılmasını arzu ediyo
ruz. Kanun tekniğine daha uygundur, Komisyon işti
rak ederse, diğer maddelerde de buna paralel kısım
lar vardır, onları da nazara alırlar. 

Takdir yüce Meclisindir, arz ederim. 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
4 üncü madde ile ilgili bir önerge vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 

235 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve tasarının di
ğer maddelerinde de paralelliğin sağlanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

«1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 2494 sayılı Kanunla değişik 45 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

Rıfat Bayazıt Sabahattin Eryurt 
Kahramanmaraş Erzurum 

Ali Bozer Ertuğrul Gökgün 
Ankara Aydın 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, sadece o madde ile ilgili ol
sa kabul edilebilir; ama diğer maddelerde de buna 
muvazi değişiklik icap edecek. Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun numarası 1086'dır. Diğer bütün 
maddelerde de buna muvazi değişiklikler gerekecek. 

Bu nedenle katılmamız mümkün değil efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet ka

tılmıyor. 
Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Biraz 

önceki konuşmamda arz etmiştim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

4 üncü mdadeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarafların uyuşması halinde veya dava bir tara
fın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın is
teği üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılması adlî 
ara vermeden sonraya bırakılabilir.» 

IB'AŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 179 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 179. — Dava, dilekçesinde aşağıdaki hu
suslar bulunur : 

1. Tarafların ve varsa kanunî temsilci veya ve
killerinin ad ve soyadları ile adresleri, 

2. Açık bir şekilde dava konusu, 
1 3. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün 

vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ve de
lillerinin nelerden fbaret olduğu, 

4. Hukukî sebeplerin özeti, 
5. Açık bir şekilde iddia ve savunma, 
6. Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği, 
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7. Davacının veya varsa kanunî temsilci yahut 
vekilinin imzası.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var nü? 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.] 
ALİ BOZER (Ankara) — Neticei talep yok mu

dur? Dava dilekçesinde neticei talep yazılmaz mı? 

IBAtŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bozer'in, bir 
sorusu var. 

ONURAL ŞEREF BOZKU1RT (Çanakkale) — 
Tümü ile geri alınması gerekir. Baştan aşağı yeni
den düzenlenmesi gerekir efendim. 

A O BOZER (Ankara) — Lütfetsinler cevap rica 
ediyorum. Hukukî davalar neticei talep olmadan ge
çerli olmuyor. Ne istediği belli değil., 

ADALET KOMİSYONU BAŞJKANVEKİLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarımızın izahı 5 inci maddede geçiyor; 
açık bir şekilde iddia ve savunmadır. Bu, neticei ta
lep bölümünü ihtiva etmektedir. 

!Bu nedenle taleplerine katılmıyoruz. (HP ve 
MIDP sıralarından «Olur mu?» sesleri) 

BD1P ÖZOENÇ (İçel) — özellikle hukuk dava
larında, neticei talep lazımdır. 

Sayın Başkan, hukuk davalarında mutlaka neticei 
talebin olması lazımdır bunu dikkate alın; sistemi al
lak bullak ederiz elendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Sayın Bozer 
sorusunun cevabını sizden bekliyor zaten efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) —* Efendim, yürüdükteki madde 179ya şöyle 
denmektedir: 

«Madde 179. — Arzuhalde 115 inci maddenin 1, 2 
numarasıyla 116 ncı maddede bildirilenlerden başka 
aşağıdaki kayıtlar bulunmak lazımdır: 

T. Müddeinin iddiasının müstenidi olan bilcüm
le vakaların sıra numarası altında vazıh hülâsaları, 

2. Hukukî sebeplerin hülâsası, 
3. Sureti muvazzahada iddia ve müdafaa, 
4< Hasmın ne müddette cevap verebileceği.» 
Dikkat buyurun, halihazırda uygulanmakta olan 

kanun metnimde neticei talep diye bir yükümlülük 
getirilmemiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Bakan, (bu bizim mesleğimiz Allah aşkına yap

mayın, neticei talebin yer almadığı bir teklif kabul 
edilemez efendimu 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen. 
ADALET IBAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, usul hükümlerini tanzim ediyoruz. 
Ben size kanunun maddesini okudum. Her ne kadar 
hukukçu değilsem de meslektaşımsmız, mesleğini
ze saygım vardır. Yeni bir şey getirmiyoruz, kal-
dıki, bizim teklifimizde, maddenin ikinci 'fıkrasında 
açık bir şekilde dava konusu var, (bir de açık bir 
şekilde İddia ve savunma var. Neticei talep, kanım
ca bir alışkanlıktan başfka 'bir şey değildir. Öteden 
beri dilekçelerde o şekilde yazıılagelen bir ifadedir, 
kanunî mecburiyet yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru mu soracaksınız efendim? 
Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın 'Başkan, söz istiyorum.; 
BAŞKAN — Sözde sıra yok efendim, soru var. 

Dalha evvel söyledim söz istemediniz. 
Buyurun Sayın özgenç. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Efendim, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Yasasının 187 nci maddesinde da
va dilekçelerinde, özelikle hukuk davalarında di
lekçenin son tarafında dava ile ilgili olarak istek ve 
arzular yer alır ve neticenin mutlaka belirtilmesi 
gerektiği yolunda hükümler mevcuttur. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz bu maddenin 
de, özellikle hukuk davalarında sayın bakanın az 
evvel izah çtm'iş oldukları ceza davalarında savun
maya müteallik olması icap eder; ama hukuk da
valarında özellikle netice ve talep kısmının belirtil
mesi büyük bir zorunluluktur. Bu zorunluluk yeri
ne getirilmeden hukuk davalarının görülmesi ve ne
ticelenmesi mümkün değildir. 

Bu durum karşısında, bu konuya nasıl bir dü
zenleme, nasıl Ibir çözüm tarzı getirilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 

ADALET KOMİSYONU IBAŞKANVEKİLİ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efendim, ne
ticei talep dilekçenin özetidir, başka bir şey değil
dir ki. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz neticei talep, 
bahsettikleri bolüm, dava dilekçesinin özetidir. Dava 

dilekçesinde - zaten bahsediyoruz baştan beri - dava 
dilekçeleri özetini de tekrar eklemeye mahal; yok
tur. Bu nedenle bu iddialar yersizdir, dava dilek-
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çeleri hiçbir şekilde hukukî mahiyetini kaybettir
mez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır efendim. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

7 nci maddeyi 'okutuyorum: 
.MADDE 7. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştdritaişltkv 

«Her iki halde, karara karşı temyiz süresinin 
sona erdiği veya Yarigıtayın onama kararının tebliğ 
edildiği tarihten başlayarak on gün içinde yeniden 
dilekçe verilmesi veya yeniden çağın kâğıdı tebliğ et
tirilmesi gerekir.» 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 200 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 200. — Cevap dilekçesinin 179 uncu 
maddenin bir ve ikinci bentlerinde yer alan kayıt
lardan ' başka aşağıdaki hususları da ihtiva etmesi 
gerekir. 

1. Davacı tarafından bildirilmiş olan vakıaların 
her biri hakkında verilecek cevaplar, 

% Açıkça savunma, 
3. Davalının veya varsa kanunî temsilci . ya

hut vekilinin imzası, 
180 inci madde hükmü, cevap dilekçesi hakkında 

da uygulanır. 

'BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isiteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..? 
Etmeyenler... Kabul edilmiştür. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 202 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 202.. — Davalı cevap dilekçesinde kar
şılık dava da dahil olmak üzere bütün İddia ve sa
vunmaları ile sebeplerini birlikte bildirmeye mec
burdur.» 

'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerimde söz almak 
İsteyen yar mı? Yo'k. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 1086 sayılı Hukutk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 213 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir,; K 

«Madde 213. — Davanın her aşamasında tahki
kat hâkimi iki tarafı veya vekillerini çağırarak dava
nın maddî olguları hakkında beyanlarını dinleyebi
lir ve sonuç vereceği umulan hallerde bunları sulha 
da teşvik edebilir. 

Tahkikat sırasında taraflara çıkarılacak çağın 
kağnılarında, tarafların belli edilen günde mahkeme
de hazır bulunmadıkları takdirde, 'tahkikata yokluk
larında devam edileceği bildirilir. 

Geçerli bir özürü olmadan gelmeyen taraf yoklu
ğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemez.» 

IBAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al
mak isiteyen var mı? ' 

Buyurun Sayın özgenç, konuşma süreniz 5 da
kikadır. 

EDÎP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz bu madde, 
önemli özellikleri olan ve davaların görülıme sırasın
da, davaların uzamasına neden olabilecek bazı hu
susları taşıdığı için söz almış bulunuyorum. 

özellikle hukuk mahkemelerinde görülmekte olan 
davalarda delillerin İbraz edilmesi, iddia ve savun
maların bildirilmesi belli birtakımı zamanlara ve sü
relere tabidir. İBu madlde, hâkime davanın her saf
hasında taraiflan bir araya getirmek suretiyle yeni 
beyanlarının alınması neticesini yaratmaktadır. Bu da, 
her davanın sonuçlanması sırasında dahi, yeni delille
rin ilbraız edilmesii, -yeni ek iddia ve savunmalar getir
mesi açısından boşluklar yaratabileceği ve tatbikatta 
bunların yanlış yorumlamalara tabi tutularak dava
ların uzamasına neden olacağı ve hakların zarara 
uğratılacağı konusu ister istemez ortaya konmak
tadır ve böyle bir tehlike çıkmaktadır. 

Bu itibarla, bu hüküim de sayın komisyon tara
fından yeniden gözden geçirilmelidir, özellikle hu
kuk davalarında bir "ayrım yapılmakta, ceza davala
rında ise, zaten hâkimlerin davanın her safhasında, 
her kademesinde resen kendileri birtakım araştır
malar yapmak suretiyle, yasaları ve delilleri değerlen
dirmek suretiyle olumlu bir sonuç almaya çalışmak
tadır. Ancak, şu anlatmış olduğum hususların hukuk 
davalarında ele alınması mümkün değildir. Bazı süre
ler vardır, bunlar kesindir. Bazı hususların ileri sü-
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rülmesi, delillerin ibraz edilmesi, iddia ve müdafaa
ların yapılması, cevap dilekçelerinin verilmesi müd
dete tabidir. Savunmaların genişletilmesi, iddiaların 
değiştirilmesi durumu söz konusu değildir. 

Bu itibarla, bu madde şu anlatmış olduğum hu
susları tehlikeye sokabilecek, yanlış yorumlamalar 
yapabilecek niteliktedir. Komisyonun bu maddeyi 
geri almak suretiyle, huku/k davalarında Hulkuk Usu
lü Muhakemeleri Yasasında belirtilen şartlara ay-
Ikırı olmamak koşulu ile birtakım değişiklikler 
getirmesi veya düzenlenmeler yapması icap etmek
tedir. Bu saflhasıyla bu şekliyle kabul edildiği tak
dirde çok tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bir durum 
doğacaktır. 

Bu itibarla, komisyonun bu konuyu bir defa da
ha tekrar gözden geçirmek üzere geri almasını ve 
yeniden düzenleme yapmak suretiyle hukuk mah
kemelerinde görülmekte olan konuların değerlendir
mesinin yeniden yapılması icap etmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Edip öz-

Igenç. 
(Başka söz isteyen var mı efendim? Yolk. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin 

komisyona iadesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Şevki Taştan 

Çanakkale Sivas 
Kâzım İpek Hayrettin Ozansoy 

Amasya Diyarbakır 
îdris Gürpınar Reşit Ülker 

Muğla İstanbul 

BAvŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 
İBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Kaltılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılımıyorlan 
Önefgeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 234 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 234. — İsticvap için çağırılmasına karar 
verilen tarafa, geçerli bir özürü olmaksızın gelmedi
ği veya tertip olunan soruları cevaplandırmadığı tak
dirde sorulan vakıaları ikrar etmiş sayılacağı, çıka
rılacak davetiyeye yazılır. Çağrılan taraf özürsüz ola
rak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bırak
tığı takdirde, mahkeme sorulan vakıaları ikrar edil
miş sayar.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok..,. . 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Emmeyenler... 11 inci madde kalbul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. •— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 278 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Mahkemeye gelmekten veya gelip de ifayı va
zifeden imtina eden ehlivukuf hakkında şahadete iliş
kin hükümler uygulanır.» 

iBAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yolc. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler,... 12 nci madde kabul edilmiştin 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 13. — 1086 sayılı Hulku'k Usulü Muha
kemeleri Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki se
kilide değiştirilmiştir. 

«Madde 337. — Yemin için çağırılacak: kimseye, 
geçerli bir özürü olmaksızın yemin için tayin olunan 
günde gelmediği takdirde yeminden kaçınmış ve ye
min edeceği vakıaların sabit olmuş sayılacağına karar 
verileceği, çıkarılacak davetiyede yazılmak suretiyle 
bildirilir. Tayin edilen gündem o kimse gelmezse ye
minden kaçınmış ve yemin edeceği vakıaların da sa
bit olmuş sayılmasına karar verilir. 

Yemin davetiyesine yemine konu hususlar açıkça 
yazılır.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 377 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 377. — Asliye mahkemesinde 375 inci 
maddede yazılı işlemler bittikten sonra sözlü yargı
lama ve hüküm için tayin olunacak günde mahke
mede hazır bulunmak üzere iki taraf davet olunur. 
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Taraflara çıkarılacak davetiyede belli edilen günde 
mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yargıla
maya yokluklarında devam edileceği ve hüküm veri
leceği belirtilir. Tayin edilecek gün, acele durumlar 
dışında yedi günden az olamaz. 

ISözlü yargılama için tayin edilen günde her
hangi bir tahkikat işlemi yapılmış ise 213 üncü mad
denin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

Sözlü yargılama 376 ncı madde hükmüne uygun 
olarak yapılır.» 

IBAŞIKiA'N — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

14 üncü maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum: 

Türkiye iBüyük Mîllet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 14 üncü maddesinin komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onura! Şeref IBozkurt İdris Gürpınar 

Çanakkale Muğla 
Hayrettin Ozansoy Şevki Taştan 

Diyarbakır ISivas 
Kâzım İpek 

Amasya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU (BAŞKANVEKÎLÎ 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.,. 
ADALET BAIKANI M. NECAT ELDEM ((Mar

din) — Katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — (Katılmıyorsunuz. 
Şeref Bozkurt bey, söz ister misiniz? 
ÖNUIRAL ŞEREF BOZKURT :(Qanakkale) — 

Geneli üzerinde yapmış olduğum konuşmada arz et
miştim. Miras müessesesinin diğer ilgili yasal düzen-
lemıelerle birlikte ele alınıp ıslahı gerekir. (Bu bakım
dan, gıyaba taalluk etmesi nedeniyle, diğer gıyapla il
gili hükümlerle birlikte komisyona iadesinde fayda 
vardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
14. üncü maddeyle ilgili, komisyona iade hakkın

daki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul ötmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde ka'buî 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 15. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 381 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirıilmiştir. 

'«Madde 381. — Mahkeme, hazır olan tarafın id
dia ve savunmalarını dinledikten sonra yargılamanın 
soma erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. 

Kararın tefhimi, en az 388 inci maddede belirtilen 
hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek 
okunması suretiyle olur. 

Zorunlu nedenlerle yalnız hüküm sonucunun tef
him edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tari
hinden başlayarak onbeş gün içinde yazılması gere
kir.» 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

©uyurun İSayın Eryurt. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — İSayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 15 inci mad
de huzurunuza gelmiş oluyor; bu konu mahkemelerde 
birçok üzüntülü hadiselere ve neticelerin muallakta 
kalmasına sebep olan haller meydana getirmişti. Mes
lek hayatımızda eskiden hâkim, «'Kararı kalemden 
alınız» diye bazen ıtefhim yapardı; ama : ıtabiî ilahi 
tecelli - bazen de ölüm vakî olurdu. Hâkimin ne 
maksat güttüğünü, davayı reddettiğini mi, kabul et
tiğini mi tespit bile mümkün olmazdı. Onun için, bu
rada bir açıklık getiriliyor, kalemden bu mahzur kal
kıyor. Ancak, ıtabiî burada hâkimin kararı yazıp, im
za etmek suretiyle tutanağa geçirip ve ondan sonra 
okumak suretiyle hükmü tefhim etmesi gerekiyor. 
Burada hâkimlere bir zorluk geliyor; ama demin arz 
ettiğim sakıncalar da ortadan kalkıyor. O itibarla isa
betli olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Eryurt. 
15 linçi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler..,. Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 388 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 388. — Karar aşağıdaki hususları kap
sar: 

1. Karan veren mahkeme ile hâkim veya hâkim-. 
ilerin ve tutanak kâtibinin ad ve soyadları ve sicil 
numaralan, mahkeme çeşitli sıfatlarla; görev yapı
yorsa kararın hangi sıfatla verildiği, 
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2. Tarafların ve davaya katılanlarım kimlikleri 
ile varsa kanunî 'temsilci ve vekillerinin ad ve soyad
ları iılfi adresleri, 

3. İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, 
anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı ko
nular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışma-
sı, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıa
larda 'bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep, 

4. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolları, 
5. Kararın verildiği ıtarih ve hâkim veya hâkim

lerin ve tutanak kâtibimin imzaları, 
Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi 

bir söz ıtekrar edilmeksizin, istek sonuçılariından her 
biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen 
borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra. numarası 
altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandır
mayacak şekilde gösterilmesi .gereklidir.» 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

/Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun oribidnci fasıl başlığı «işlem
den Kaldırma ve Davanın Açılmamış Sayılması» ola
rak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

18 inci «maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 409 uncu maddesi aşağıdaki 
sekilide değiştıirilmiştir. 

«Madde 409. — Oturuma çağrıilmış olan tarafla
rın hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip et
meyeceklerini bildirdikleri takdirde dava yenilenıince-
ye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar ve
rilir.. 

Oturum gününün belli edilmesi için tarafların baş
vurması gereken hallerde, gün tespit ettirilmemiş ise, 
son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar hükmü gereğince dosyası iş
lemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı 
tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin 
dilekçe ıile başvurması üzerine yenilenebilir. Yenile
me dilekçesi, oturum, gün, saat ve yerini bildiren ça
ğın kâğıdı ile birlikte taraflara- tebliğ olunur. 

©ava dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten baş
layarak bir ay geçtikten sonra yenilenirse yeniden harç 
alınır; bu harç yenileyen tarafından Ödenir ve karşı 
tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenile
nen dava, yeni bir dava sayılmaz. 

İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay 
içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mah
kemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek ka
yıt kapatılır. 

IBirinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kal
dırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş 
olan dava, ilk yenilemeden sonıra bir defadan fazla 
takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

'BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE .19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 427 nci maddesinin likıi, üç, dört 
ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Miktar veya değeri yüzbin lirayı geçmeyen taşı
nır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar ke
sindir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halin
de, yüzbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına 
göre belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, 
hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 
ikiyüzbin lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yok
tur; şu kadar ki karşı tarafa temyiz yoluna başvurul
ması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde tem
yize ilişkin itirazlarım iileri sürmesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki bir mil
yon liralık duruşma sınırı ile 440 inci maddenin üçün
cü fıkrasının birinci bendindeki, beşyüzbin liralık ka
rar düzeltme sınırının belirlenmesinde yukarıdaki 
fıkra hükmü kıyasen uygulanır.» 

JBAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı efendim? Yok. 

19 uncu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum': 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan 235 sıra sayılı, 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 19 uncu mad
desinin Hükümet Tasarısında olduğu gibi: 
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Madde 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 noi maddesinin iki, üç, dört 
ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

(«Miktar veya değeri ikiyüzfbin lirayı geçmeyen 
taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî karar
lar kesindir. 

Alacağın 'bir kısmının dava edilmiş olması halin
de ikiyüzbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına 
göre belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde 
hükümde asıl istemi kabul edilmeyen bölüme ikiyüz
bin lirayı geçmeyen tarafın temyiz yoluna başvurma
sı hallinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize 
ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki 1 000 000 
liralık duruşma sınırı ile 440 inci maddesinin üçün
cü fıkrasının birinci bendindeki 500 000 liralık karar 
düzeltme sınırının belirienmesinde, «Yukarıdaki fık
ra hükmü kıyasen uygulanır.» 

Şeklinde kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Recep Ercüment Konukman Hayrettin Elmas 

İstanbul İstanbul. 
Mümtaz Güler F. Mıihriban Erdem 

Uşak İsparta 
Fazıl Osman Yöney İsmail Dayı 

İstanbul Balıkesir 

»RiIFAT IBAYAZIT i(Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bir soru sormak işitiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 

'RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bu 19 uncu madde 2494 sayılı Kanunla şöyle 
1 veya 1,5 sene evvel değiştirilmişti. O zamanki du
rana göre, kıymetlerde ne oldu da böyle 1 milyona, 
200 'bine 300 bine çıkıyor? ©en bunu bir türlü anla
yamadım. Bunu izah ederlerse çok memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, madde okunduğu va
kit söz almadınız. 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Hayır, 
şimdi önerge ille getirdiler o bakımdan soruyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde soru olmuyor, ka
nun maddesi üzeninde oluyor efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır, 
önergeyi kabul edecekler herhalde, kabul ©deceklerini 
biliyorum da o bakımdan soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben Komisyon ve 
hükümete katılıyor mu diye sorayım. 

Efendim, komisyon ve hükümet önergeye katılı
yorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU IBAŞJKANVEKİİLÎ 
AHMET İLHAMI KÖISEM (Malatya) — Efendim. 
müsaade ederseniz, bu maddemiz daha önce komis
yon tarafından geri alınan 2 nci maddeyle bağlantı 
kurmuş olması nedeniyle bu maddeyi de komisyon 
tekrar görüşmek üzere İçtüzüğümüzün 89 uncu mad
desine göre geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Madde içtüzüğümüzün 89 uncu 
maddesi gereğince komisyona iade edüknişltıir, efen
dim. 

20 noi maddeyi okutuyorum': 
MADDE 20. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 432 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tiır. 

«Temyiz süresi onbeş gündür. Bu süre 8.1.1943 
tarih ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları 
hakkında o'tuz gündür. Temyiz süreleri, ilanım usu
len taraflardan her birine tebliği itle işlemeye başlar. 

BAŞKAN — 20 noi madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 
Bir sual sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 

M, TURAN BAYEZİT i^Kahramanmamş) — 
Efendim, kamu kuruluşu da olsa hukuk davasında 
taraftır ve bir hâkimiyet tasarrufu yapmamaktadır. 
Bu itibarla kamu kuruluşlarına temyiz süresini ayrı 
tanımak Anayasamızın «eşitlik» ilkesine -itere düşmü
yor mu? Çünkü orada hâkimiyet tasarrufu yok, teş-
ıriiyet tasarrufu var; bu husus değerlendirilsin. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
ıSoruyu... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Hazine avukatlarının, özellikle tem
yizden vazgeçme yetkileri yok. üs t mercie başvurup 
izin almaları gerekiyor. Bu hüküm bu nedenle kon
muştur. Yazışmalarda ve yazışmalardan doğan ge
cikmeler dolayısıyla getirilmiştir. Yoksa, «eşitlik» mu
hakkak. Yani, davalarda fert de eşittir, kamu kurum
ları da eşittir. Ancak, demin ifade ettiğim gibi, izin 
alma veya temyize gitme veya gitmeme konusunu be
lirleme bakımından bir zamana ihtiyaç vardır, bu ne
denle 30 günlük süre konmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplanmış
tır. 
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ıBu madde dle ilgili bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın IBaşBoanlığırm 
Tasarının 20 ,nci maddesinde yer alan birinci fık

ranın; «Temyiz süresi 30 gündür» olarak değiştiril-
mestini arz ve teklif ederiz. 
Omura! Şeref Bozkurt Muzaffer Yıldırım 

Çanakkale Kayseri 
Hayrullah Olca Ömer Kuşhan 

İzmir Kars 
Şevki Taştan 

Sivas 

BAŞKAIN — Komisyon 'önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET. KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAIROGLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — «önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 

Önerge sahihi konuşmak ister imi efendim? 
ONURJAL ŞEREF BOZKİURT ıflÇanakkale) — 

Açıktır efendim. ISayın Bayazıt'ın da biraz evvel sor
duğu soruda ifade buyurduğu husus göz önünde bu
lundurulmak suretiyle bu yola 'başvurulmasında fay
da var. Kaldı-ki daha evvel 15 gün olan da yine aynı 
mülahaza ile 30 güne çıkarılmıştı. O zaman da amaç 
aynı ıidi, davaların sağlıklı neticelendirilmesini temin 
etmek ıidi. Binaenaleyh, o eski değişikliğin amacı, ay
nı amaç olmakla beraber, burada değiştirilmektedir. 

10 'bakımdan arz ettim. 
Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ALİ BÖZER (Ankara) — Soru sormak istiyorum 

Sayın Başkan 
BAŞKAIN — Sayın Bozer, önerge üzerinde soru 

sorulmuyor, 'biliyorsunuz. Önerge sahihinin açıkla
masını istedim, o da yerinden açıkladı, müsaade bu
yurun. 

ALİ ©ÜZER (Ankara) — önerge üzerinde değil 
efendim, madde üzerinde soru sormama müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Madde geçti efendim; sordum, ko
nuşan olmadı, önergeyi okuttuk ondan sonra. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
kabul etmeyenler.... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. (IMOP 
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ve HP sıralarından «Sayın Başkan, 101 oy yok» ses
leri). 

Sayın milletvekilleri, usule uygun olarak istendiği 
takdirde «ayım yapıyoruz, açık oylama yapıyoruz ve 
bu suretle oluyor. Geçen celselerde bunun örnekleri 
olmuştur. 'Bu madde geçmiştir, 

Şimdi 21 inci maddeyi okutuyorum... 

ALİ BOZBR l(Ankara) — Sayın Başkan, müsaa
de buyurur musunuz efendim? 

Danışma Kurulunda bu konu tereddüt mevzuu ol
muş, henüz Başkanlığın bu konudaki kararı yüce Mec
lise intikal etmemiştir. Mesele, 101 oy mutlaka ge
rekli midir, sayılması şart mıdır şeklinde bir Başkan
lık sunuşuyla karşı karşıya değiliz. Binaenaleyh, 101 
oyun bulunması mutlaka gereklidir. 

iBAŞKAN — Efendim, Başkanlık da aynı görüş
tedir, 101 oy bulunması gerekir kanısındadır. Ancak 
bunun için açık oylama yapılmasının istenmesi ve 
açık oylama yapılması, 101 oy var mıdır yok mudur, 
belirmesi lazım olduğu geçende de ifade edilmişti, bu
gün de tekrar ifade ediyorum efendim. (MOP ve 
Hp sıralarından «O iha'lde açık oylama istiyoruz» ses
leri) 

Efendim, 21 inci maddeyi okutayım; oylama ya
pılırken gerekli istek yapılır ve yerine getirilir. 

FERflT MELEN (Van) — Tereddütlüdür oy. 

BAŞKAN — 21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 438 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde ya
para. Ancak tüzelkişiliğin feshine veya genel kurul 
kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya fes
hine, boşanıma veya ayrılığa, velayete, nesebe ve kı
sıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri bir mil
yon 'lirayı aşan alacak ve ayın^ davalarında taraflar
dan biri temyiz dilekçesi veya cevap dilekçesinde du
ruşma yapılmasını istemiş jse, Yargııtayca bir gün bel
li edilerek taraflara usulen tebligat yapılır. Tebliğ ta
rihi dle duruşma günü arasında en az onbeş gün bu
lunması gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye ba
kılmaz. Tebligat gideri verilmemişse duruşma isteği 
dikkate alınmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 440 nci maddesinin III nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III. Yargıtayın aşağıdaki kararları hakkında 
karar düzeltmesi yoluna gidilemez : 

1. Miktar veya değeri beşyüzbin liradan az olan 
davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına 
ilişkin kararlar, 

2. 8 inci. maddede gösterilen davalara ait hü
kümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin karar
lar (8 inci maddenin II numaralı fıkrasının 6 No. lu 
bendindeki davalar, bu fıkranın (1) numaralı bendin
deki hüküm saklı kalmak koşuluyla; kira sözleşme
sine dayanan tahliye ve akdin feshi davaları ile bu 
davalarla birlikte açılmış kira- alacağı ve tazminat 
davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar 
ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalar ha
riç). 

3. Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava 
veya karşılık davanın açılmamış sayılması, dava
ların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları, 

4. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu Ka
nunun tahkim hükümlerine göre mahkemece verile
cek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin 
kararlar.» 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 1086 sayılı Hükük Usulü Muha

kemeleri Kanununun 489 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 489. — Evrak üzerinde hüküm verilme
si istenilmediği takdirde, 376 nci maddeye göre hâ
kim iki tarafın son sözlerini dinledikten sonra yar
gılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim 
eder. 

Kararın tefhimi, en az 388 inci maddede belir
tilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçiri
lerek okunması suretiyle olur. 

Zorunlu nedenlerle yalnız hüküm sonucunun tef
him edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tari
hinden başlayarak onbeş gün içinde yazılması ge
rekir.» 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 566 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan ve 
ikiyüzelhbin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da ba
sit usule göre çözümler.» 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurunuz Sayın Eryurt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben de 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Eryurt söz istiyor, daha son

ra size söz vereceğim efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; tekrar huzurunuza gel
dim mazur görünüz, bir noktayı açıklamak istiyo
rum. 

Bundan evvel müzakeresini yaptığımız 2 nci mad
de sulh hâkimlerinin vazife sınırlarını tespit eden 
madde idi, orada da 250 bin lira esas tutulmuştu; 
ama komisyon onu 500 bin liraya çıkarılması tek
lifinde bulunmak üzere geri istedi ve madde komisyo
na iade edildi. 

Bu madde o madde ile paralel olan bir maddedir. 
«Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan ve 250 
bin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da basit usule 
göre çözümler» kaydı, tamamen 2 nci madde ile be
raber yürütülmesi lazım gelen bir hükümdür. Zanne-
diyorumki yine arkadaşlarım bunun 500 bin liraya 
çıkarılmasını teklif edeceklerdir; ama komisyona iade 
edilen diğer madde ile birlikte müzakere edilmesi için, 
bunun da komisyona iade edilmesi uygun olur. Ama 
benim şahsî görüşüm, bu 250 bin liranın kâfi oldu
ğu cihetindedir. Zira, bugün asgarî ücret 24 - 25 bin 
liradır. 24 - 25 bin lira alan bir vatandaş tarafından 
bunun 10 katı olan 250 bin lira için bir dava açıldığı 
takdirde, bunun karşısına çıktığımız ta'kdirde, bunu 
500 bin liraya çıkardığımız zaman hakikaten biraz 
adaletsiz ve haksız tasarruflara ve davalara mey
dan vermiş oluruz kanaatindeyim. 

Bu itibarla bu 250 bin liranın aynen kalması fik
rindeyim, talebim bu merkezdedir. Kalmadığı tak
dirde, mutlak şekilde, 2 nci maddeye paralel olduğu 
için, 2 nci madde ile birlikte tezekkür edilmesi lazım 
gelir. 

Saygılarımı arz ederim. 
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©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
Sayın Rıfat Bayazıt, konuşacak mısınız efendim? 
RIFAT BAYAZİT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bu da yine demin arz ettiğim gibi, 2494 sa
yılı Kanun ile 1,5 sene evvel değiştirilerek yürürlüğe 
girmiştir. Buradaki bu nispetsizliğin artış sebebini bir 
türlü anlayamadım. Bunu izah ederlerse memnun olu
rum. Kıymet ile ilgili diğer maddeleri komisyon geri 
aldı. Bunu da alırsa yerinde olur, 

Takdir kendilerinindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazit. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir takrir var, onu 
Okutayım, sonra isterseniz konuşun lütfen. 

Türk-iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte lölan 234 sıra sayılı 1086 sayılı Hu

kuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun tasarısının 24 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının hükümet tasarısında olduğu gibi; 
«Sulh hâkimi değerinin tespiti mümkün olan ve 500 
bin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da basit usule 
göre çözümler» şeklinde kabulünü arz ve teklif ede
riz. 
Recep Ercüment Konükman Hayrettin Elmas 

İstanbul istanbul 
Fazıl Osman Yöney İsmail Dayı 

İstanbul Balıkesir 
F. Mihriban Erden Mümtaz Güler 

İsparta Uşak 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efendim, mü
saade ederseniz, demin de arkadaşlarımın iza'h ettiği 
gibi, bu maddenin geri aldığımız 2 nci ve 19 uncu 
madde ile bağlantısı vardır. Bu sebeple tüzüğün 89 
uncu maddesine göre bu maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Madde, içtüzüğün 89 uncu maddesi 
gereğince komisyona iade edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 563 ve 564 
üncü maddeleri ile 510 uncu maddesinin ikinci fık
rasının birinci cümlesinden sonra gelen (iki taraftan 
biri ispatı vücut etmezse g:yap kararı kendisine teb
liğ edilmez.) ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, çok kısa 
olarak yerimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Çok kısa ise buyurunuz efendim. 
EDİP ÖZGENÇ -(içel) — Efendim, görüşmekte 

bulunduğumuz ışu maidde, «siki taraftan b'iri ispatı vü
cut etmezse gıyap kararı kendisine tebliğ edilmez» di
yor. Bu hüküm, savunmayı fevkalade kısıtlayıcı nite
lik arz eder. Hukukî dayanakları ileri sürme duru
munda bulunan ve herhangi bir nedenle, kendisi hak
kında gıyap kararı verildiğini tebellüğ edemeyen veya 
bilemeyen veya eline geçmesi mümkün olmayan hal
lerde, hakkında gıyap kararı olduğunu ve mahkeme
ye gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı verile
bileceğini, gelmeden de hüküm verilebileceğini bilme
yen bir insan, savunmayı tam anlamıyla ve hukukî 
kurallar içerisinde yapmış sayılamaz. Bu durum ise 
fevkalade büyük bir haksızlık yaratır. 

Bu nedenle bu hükümden vazgeçilerek, gıyap ka
rarının mutlaka ispatı vücut etmeyen davalı veya da
vacıya tebliğ edilmesinde hukukî yönden çok büyük 

- faydalar vardır. 
Bu bakımdan bu maddenin sayın komisyon tara

fından geri alınarak, «Gıyap kararı kendisine tebliğ 
edilir» şeklinde değiştirilmesinde yarar olduğu için, 
bu madde metninin yeniden incelenmesini, gözden ge
çirilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; yalnız kısa değil 
uzun oldu konuşmanız. Bu bakımdan kürsüden olsa 
daha iyi olacaktı. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; çok mühim bir mües
sese ile ilgili maddeleri görüşüyoruz. Mahkemede ta
raflardan birinin hazır bulunmaması halinde kendisi
nin ıttılaına ulaştırmak için gıyap kararı tebliğ edil
sin mi, edilmesin mi, gıyap kararı nasıl tebliğ edilsin 
diyor ve 25 inci madde ile bu gıyap kararlannı kaldır
mış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki usul kanu
nunda iki türlü gıyap vardı; biri normal gıyap ka
rarı çıkarılırdı, tebliğ edilmezse kesin gıyap kararı da 
çıkarılırdı. Şimdi biz bunları kaldırırsak şu gibi 
tehlikeler meydana gelir ki, toplumumuzda bunları çok 
müşahede ettik ve emsallerini çok gördük. Gıyap ka
rarı tebliğ edilmeyen karı veya kocadan birinin mah
kemeye gitmeden boşanmış olduklarını gördük, ga-
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zetelerde bunun emsallerini çok görürsünüz. Gıyap 
kararının çıkarılmaması bu sakıncayı doğuracaktır. 

Bir de birçok vatandaş, haberleri olmadan aleyh
lerinde Verilmiş olan bazı hükümlerle karşılaşmak zo
runda kalırlar, ta'biî bu da sakıncalıdır. Duruşmadan 
haberi olmadan hakkında haciz kararı verilmiş olan
lar çıkacaktır. Bunlar hukuk anlayışlarını, hukuk da-
valarındakı yürütmenin sakıncalarını ortaya çıkarmış 
olur. Ben bundan endişeliyim. Bu itibarla, bu mad
denin de tekrar tezekkür edilmek üzere komisyon ta
rafından geri alınması teklifinde bulunuyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Ka'bul etmeyenler... 
25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 26. — 1C86 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa aşağıdaki ek maddeler ilave 
edilmiştir. 

«EK MADDE 1. — Büyük şehir belediye sınır
ları içerisinde davayı görmekte olan mahkeme, kesin 
zorunluluk olmadıkça bu 'belediye ısınırları içerisin
de bulunan şahit ve 'bilirkişilerin istinabe yolu ile 
'dinlenilmesine karar veremez.» 

BAŞKAN — Bk madde 1 üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Elımeyenler... Ek madde 1 ka'bul edilımiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 

EK MADDE 2. — Görev, kesin hüküm, Yargı-
tayda duruşma, karar düzeltme ve senetle ispata iliş
kin maddelerdeki parasal sınırlar, 1 Ocak 1990 ta
rihinden itibaren dört katı olarak uygulanır. Bu uy
gulama nedeniyle görevsizlik kararı verilemez. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?. Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Bk madde 2 ka'bul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi ka'bul edilen ek maddelerde bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Elme-
yenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiştirilen 
hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açı
lacak davalarda uygulanır. 

Şu kadar ki : 
a) 25 inci madde ile 193 üncü maddenin üçün

cü fıkrasında değişiklik yapan hükümler, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra verilen göreve ve yet
kiye ilişkin kararlar ile yapılacak eski hale getirme 
istemleri; 

'b) 45 inci maddenin dördüncü fıkrası, 427, 432 
ve 438 inci maddeler ile 440 inci maddenin III nu
maralı fıkrasında değişiklik yapan hükümler, Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra verilecek nihaî ka
rarlara karşı yapılacak temyiz ve karar düzeltme is
temleri; 

c) 176 ncı maddenin ikinci fıkrası, 278 inci mad
denin üçüncü fıkrası, 381, 388 ve 489 uncu mad
delerde değişiklik yapan hükümler ile bu Kanuna ek
lenen Ek Madde 1 hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
önce mevcut dava ve işler; 

Hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 

var mı efendim?. Yok. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde kabul 
edilmiştir. 

Komisyon, kanunun 3 üncü maddesini geri al
mıştır, 'bunları tetkik ettikten sonra kanun görüşme
lerine devam edilecektir. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka 'bir 
konu kalmamıştır. 

Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili İsmail 
Özdağlar hakkındaki 9/329 Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeleri yap
mak ve gündemde bulunan ve gündeme girecek olan 
konuları sırasıyla görüşmek için 17 Ocak 1985 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 17.16 
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IV. — SORULAR V 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne. Milletvekili Türkân, Turgut Arı-
kan'ın, DPT Müsteşarının Türkiye Emlak Kredi Ban
kası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ceva
bı (7/294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Turgut özal 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda 
gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Konu : DPT Müsteşarı Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal'ın Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyeliğine atanması. 

Sorular 1. Sayın Yusuf Bozkurt Özal : 

a) »Bankacılık alanında örgün bir eğitim görmüş 
müdür? Görmüşse hangi kurumda, ne süreyle eğitim 
görmüştür?. Diploması bankacılık alanında mıdır?. 

<b) Bankacılık alanında Türkiye'de iş tecrübesi 
var mıdır?. Varsa nerede, hangi kurumda, hangi bö
lümde, ne süreyle tecrübe kazanmıştır?. 

2. (Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın, her türlü sos
yal yardımlar ve benzerleri de dahil olmak üzere, 
Türkiye Emlak Kredi Bankası AŞ'nden elde edeceği 
yıllık ortalama gelir ne kadardır?. 

3. DPT Müsteşarına ayrı ve önemli bir ek görev 
verme, zincirleme yönetim (interlocking directorate) 
yoluyla su başlarını tek elden kontrol amacına yö
nelik değil midir?. Bu uygulama «denetim ilkelerine 
ters» ve sakıncalı değil midir?. 

4. 'Sayın- Yusuf Bozkurt Özal'ın hem DPT Müs
teşarlığı, hem de söz konusu Banka Yönetim Kurulu 
üyeliği gibi iki çok önemli göreve aynı zamanda atan
masına benzer bir uygulama geçmişte vuku bulmuş 
mudur?. 

CEVAPLAR (Devam) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.1.1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/0290 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 21.12.1984 gün ve K.K. Gn. 
Md. 18/106-517/07790 sayılı yazıları. 

ilgi yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması ten
sip olunan Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 

Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı 

Edirne Milıletlvekili 'Sayın Türkânı T. Arılkaın'ın ya
zılı s'oru önergesi esvabıdır. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesi ile bu Kanuna tabi olan per
sonelin ikinci görev yapamayacağı belirtilmiş olması
na rağmen aynı Kanunun 88 inci maddesinin (A) ben
dinde ise yine bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan 
Devlet memurlarının esas görevleri yanında özel ka
nunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye daya
narak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hiz
metler alabileceği ifade edilmektedir. 

Diğer yandan, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Ka
mu İktisadî Kuruluşları Hakkındaki 2929 sayılı Ka
nun ile bu Kanunu yürürlükten kaldıran Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Hakkında 18.6.1984 gün ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Teşebbüslerin 
Yönetim Kurullarının Teşkili, Üyelik ve Nitelik şart
larını belirlemiştir. Buna göre bir teşebbüse yönetim 
kurulu üyesi atanabilmek için, Devlet memurluğuna 
atanabilme genel şartlarına sahip, yükseköğrenim yap
mış ve teşebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idare ve 
meslekî ihtisasa sahip olmaları şartı aranmasına rağ
men ilgili balkanın teklifi üzerine atanan üyelerden bi
rinde idarî veya meslekî ihtisasa sahip olma şartı 
aranmaktadır. Ayrıca, Teşekkül Yönetim Kurulunun 
teknik yönden güçlendirilmesi amacıyla 233 sayılı Ka-
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nun Hükmünde Kararname ile teşekkül Genel Mu
mdur Yardımcılarından ikisi aynı zamanda Yönetim 
Kurulu Üyesi olma imkânı getirilmiştir. 

öte yandan, yürürlükten kaldırılan Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri Hakkındaki 440 sayılı, Kanun, 60 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2929 sayılı 
Kanunun uygulandığı dönemlerde ve halen yürürlük
te olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümleri çerçevesinde muhtelif Bakanlıkların, Müste
şar, 'Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcıları çeşitli İktisadî Devlet Teşekkülü 
ve Kamu İktisadî Kuruluşunun Yönetim Kurulları ve 
Denetim Kurullarında görev almışlardır. 60 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 2929 sayılı Kanu
nun uygulandığı dönemlerde, Müsteşar, Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cısı olmak üzere yaklaşık 44 kişi görev yapmış olup 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
çerçevesinde yine Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı Ge
neli Müdür Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 
yaklaşık 44 kişi halen Yönetim Kurulları ve Dene
tim Kurullarında görevli bulunmaktadır. 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
nun 26.10.1984 tarihli toplantısında alınan 159 sayılı 
Karar uyarınca iktisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu 
İktisadî Kuruluşları ve 'bağlı ortaklıklar Yönetim Ku
rulu Başkan ve üyelerinin ücretleri brüt 90 bin lira 
olarak tespit «dilmiştir. Ancak, yine aynı Karar ge
reğince Hazineyi, ilgili Bakanlığı veya teşebbüsleri tem-
silen yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atana
cak veya görevlendirilecek kamu görevlilerine ve te
şebbüslerde Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kuru
lu Üyelerine söz konusu ücretin 2/3'ü uygulanaca
ğından, Yusuf Bozkurt özal'a da diğer kamu görev
lilerine de verildiği üzere aylık 90 bin lira 'brüt üc
retin 2/3'si olan 60 bin lira 'brüt ücret ödemesi yapıl
maktadır. • 

Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve 
Genel Müdür Yardımcılarının 'bürokrasideki bilgi ve 
tecrübelerini, İktisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu İk
tisadî Kuruluşları veya bunlara 'bağlı ortaklık Yönetim 
Kurulu veya Denetim Kurulunda üye olarak devam 
ettirmeleri, söz konusu 'kuruluşların kamu ile koor-
dineli çalışmasında yararlı olacaktır. 

T. Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 
bulunan Yusuf Bozkurt özal yüksekokul mezunu 
olup uzun seneler IFC'de çalışmıştır. Bilindiği üzere 
(IFC), Kalkınma Bankası niteliğinde bir finansman 
'kuruluşudur ve aynı zamanda Dünya Bankasının da 
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bir yan kuruluşudur. IFC, proje incelemesi, kredi 
açma yürütme, kontrol ve takip işlemlerinde bulundu
ğundan, bir bankanın işlemlerini yürütmekte oldu
ğundan, burada çalışmış bulunan Yusuf 'Bozkurt 
Özal, Bankacılık tekniğinde yeterli tecrübe ve ihti
sasa da sahip bulunmaktadır. 

'Hükümetin konut edinme politikasına önem ver
diği, plan ve programdaki konut ile ilgili bir çok 
tedbirin uygulanmasında Emlak Kredi Bankasının 
özel yeri olduğundan Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarının Emlak Kredi Bankası yönetiminde bulun
ması söz konusu kuruluş ile Bankanın daha koordi-
neli çalışmasını sağlayacaktır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, Müsteşar, 'Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cılarının Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üye
si olarak İDT ve KÎK'lere tayın ©dilmeleri Kanun 
ve geçmiş tatbikatlara uygundur. 

2.— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkariın, 
TBMM Genel Kurulunda düzenlenen Türk kadın 
hakları ile ilgili özel gündem nedeniyle söz alan ka
dın milletvekillerinin konuşmalarının televizyondan 
kamuoyuna duyurulmamağına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/296) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Mesut 

Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için, 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim, 

Saygılarımla. 
Türkân T. Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Konu : Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı
nın 50 inci yılı kutlama faaliyetleri çerçevesinde 5 
Aralık 1984 günü TBMM Genel Kurulunda saat 
14.00'te düzenlenen özel programda konuşmalar ya
pan 12 kadın milletvekilinin mesajlarının aynı gün 
televizyonda topluma yansıtılmaıması. 

Sorular 1. Türk kadınına seçme ve seçime hak
kının 50 nci yılı kutlama günü olan 5 Aralık 1984'de 
saat 14.00'te TBMM Genel Kurulunda düzenlenen 
özel programda konuşmalar yapan 12 kadın millet-
vJiviîiiin konuşmalarındaki mesajların, aynı gün te
levizyonda kısa da olsa 1-2'şer dakika gibi eşit ölçü
ler içinde, TBMM kürsüsünden görüntülerle kamu
oyuna hiç duyurulmaımasının nedenleri nelerdir?. 

(1) Soru cevabına ekli metinler ve programlara 
ilişkin bilgiler (7/296) esas numaralı dosyasındadır. 

324 — 



T. B. M. M. B: 54 16 . İ . 1985 O : 1 

2. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 50 
nci yılının kutlama gününde, 12 'kadın milletvekilinin 
TBMM'nde varlığını belirleyen TBMM kürsüsündeki 
ve Genel Kuruldaki görüntülerine yer verilmeyerek, 
sadece diğer milletvekillerinin uzun uzun gösterilme
sinin nedenleri nelerdir?. 

3. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 50 
nci yılı kutlama gününde, 12 kadın milletvekilinin 
TBMM'ndeki varlığım dışlayanlar hakkında ne gibi 
'bir işlem yapılacaktır?. 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 14.1.1985 

(Sayı : 04-012-1/01679 
Konu : Türkân Turgut Arıkan'ın yazılı soru öner

gesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.12.1984 tarih, Genel Sekreterlik, Kanun
lar ve Kararlar Daire Başkanlığı, 7/296-2488-9771 
sayılı yazıları. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere, ilgi yazı ekin
de gönderilen yazılı soru önergesine cevap metni ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 

Edime Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'ın, Türk 
kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldö
nümünde TBM'M Genel Kurulunda konuşma yapan 
12 kadın milletvekilinin konuşmalarının ve görüntü
lerinin TV'da yayınlanmaması konusunda verdiği ya
zılı soru önergesine cevaplarımız şöyledir : 

1. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının ve
rilişinin 50 nci yılı kutlama faaliyetleri sık sık haber 
'bültenlerinde görüntülü olarak yer almıştır. Bu konu
da genel haberler dışında, özellikle Komisyon Başka
nı Sayın Türkân Arıkan'ın değişik tarihlerde yaptığı 
basın toplantıları yayınlanmıştır. 

5 Aralık günü yapılan törenler ise radyoda 13.00 
Haberlerinde altı sayfa, 19.00 Haberlerinde dört say
fa, 20.30 Televizyon Haberlerinde bültenin ilk habe
ri olarak 14 dakika süreyle yer almıştır. 

Cumhurbaşkanı Evren'in yıldönümü dolayısıyla 
mesajları, yine Cumhurbaşkanının kadın milletvekil
lerinden oluşan heyeti kabulleri, bu kabulde Sayın 
Türkân Arıkan'ın konuşması, daha sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Karaduman Baş
kanlığında kadın milletvekillerinin Anıtkabir'i ziya
retleri uzun uzun görüntülü olarak verilmiştir. 

Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin özel 
gündemle toplanması da haberde geniş olarak yer al
mıştır. Haberin bu bölümünde Meclis Başkanı Sayın 
Karaduman'ın açış konuşması verilmiş daha sonra 
konuşan 12 kadın parlamenterin, konuşmaları ise ge
nel olarak yansıtılmıştır. Çünkü; 

Esasen çok uzamış olan haberde 12 kadın millet
vekilimin konuşmalarının ayrı ayrı yayınlanması (her 
birine 30 saniye yer verilse bile) haberin en az altı 
dakika daha uzaması sonucunu getirir ve haber tek
niği olarak da çok sayıda konuşmacının tek tek ko
nuşmalarının sıralanması uygun değildir. (Bazılarının 
konuşmalarının verilip bazılarının verilmemesi ise hiç 
mümkün değildir.) 

Haberin devamında yabancı kadın parlamenterle
rin konuşmaları, Meclis Tören Salonundaki plaket 
dağıtımı ve İstanbul ile İzmir'de yapılan aynı konu
daki törenler yayınlanmıştır. 

5 Aralık günü yayınlanan bu haber, süre ve muh
teva bakımından konuya ne kadar çok önem verildi
ğini göstermektedir. 

Ayrıca, akşam televizyonunda aynı konuda ya
yınlanan haber programla da TRT bu konuya ne ka
dar ağırlık verdiğini göstermiştir. Sayın Arıkan bu 
programda da Komisyon Başkam olarak konuş
muştur. 

Radyoda ise gece 22.00 de yayınlanan TBMM 
saatinde 12 hanım milletvekilinin konuşmaları ge
niş bir şekilde verilerek kamuoyuna duyurulmuştur. 

2. 5 Aralık günü özel gündemle toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kadın 
parlamenterlerin görüntüde yer alamayışları ise ta
mamen teknik imkânsızlıktan kaynaManmıştır. 

Haberin bütünü Meclis Bürosundan saat 19.30'da 
geçilmiştir. Kısa bir sürede montaj yapma mecburi
yeti, montaj ünitelerinin doluluğu ve yayın yapılan 
Mithatpaşa'daki Sütüdyo'ya saat 20.30'dan önce ye
tişebilme zorunluluğu montajı yapan arkadaşımızın 
haberin o bölümünde acele davranmasını gerektirmiş, 
sırf yayına yetişebilmek amacı, istenmeyen bu ha
tayı doğurmuştur. Genel Kururda kadın milletvekille
rinin görüntülerine kasten yer verilmeyişi mümkün 
değildir. Eğer kasıt olsa, olay başından beri bu ka
dar detaylı bir şekilde yansıtılmaz, sıradan bir haber 
olarak yayınlamakla yefciriilifdi. 

özellikle Sayın Arıkan'la ilgili bir kasıt olsa 
kendisi değişik şekilde Radyo ve Televizyon bülten
lerinde yer almazdı. 

3. Yukarıdaki bilgiler ışığında ilgililer hakkında 
herhangi bir işlem yapılması söz konusu delildir. 
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Konu ile ilgili olarak yayınlanan metinler ve programlara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

Yayın Tarihi 
Programın Adı 

Yayın Tarihi 
Programın Adı 

Yayın Tarihi 
Programın Adı 

Yayım Tarihi 
Programın Adı 

Yayım Tarihi 
Programın Adı 

Yayım Tarihli 
Programım Adı 

Kadın Hakları Konusunda Yayımlanan Programlar 

4.12.1984 Salı 
Hanımlar Sizim için 
Kadım Halkları 
«Katılanlar : N. Güvenç. N. özban, !S. Işık, İM. Oğluoğlu 
Röportaj : 1 Atlı«IBaro Başkanı 
5.12.1984 Çarşamba 
Türk Kadın Haklan 
Güler öğretmen (Drama) 12'32" 
Rol alan sanatçılar : iBeyhan Saran - iBrtan Savaşçı, Hatice Brgök: 

5.12.1984 Çarşamba 
Haber program 28' 
Türk Kadınına" Seçme ve Seçilme hakkının verilişimin 50 noi yıldönümü. 
«Katılanlar : Türkân Arıkıan, '('Milletvekili) İmren Aykut ^Milletvekili) Prog. 
.Emel Doğramacı (Edebiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Sevinç Karol, (Ankara 
Üniversitesi iFen Fakültesi Dekanı) Enise Arat (Hukukçu» 
6.12.1984 Perşembe 
Türk Kadın Hakları 
Ana Oğul ı(Drama) 11'05" 
(Rol Alan Sanatçılar ': Beyhan Saran, Mümtaz Sevinç, Hatice Brgök, Işık 
tözden 
6.12.1984 Perşembe 
Türk Kadın Hakları 
Anayı Duysallar (Drama) ıl5'35" 
Rol Alan Sanatçılar : 'Beyhan Saran, Mümtaz Sevinç, 
10.12.1984 Pazartesi 
Türk Kadınına Seçme ve Seçime Hakiki 50 mci Yıl 31'09" 
Katılanlar : ıMihriban Sander, Sabiha Gökçen, Firdevs Menteşe, 'Emel Ga-
zimihal 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, Nizip (Ülfet Zeytinyağı - Sabun - Gliserin - Un) 
Entegre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (71304) 

Türkiye Büyük ıMillöt Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın (Başbakan tarafından yazılı 
alarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbamtoğlu 

'Erzurum 
Soru 1. Hem Doğu Anadolu'da işsizlik var, 

hem de ürettiği maddelere piyasada gereksinim du

yulmakta olan; TC. Ziraat IBankasının kuruluşu olan 
Nıizip (Ülfet Zeytinyağı - Sabun - Gliserin - Un) 
Entegre Fabrikası medem çalıştırılmıyor? 

Soru 2. iBu fabrika üst düzey görevlileri ne ya
pıyorlar? Memur ve işçi olarak fabrikada ne kadar 
personel vardır? Bunlar ihalen ve kaç aydan beri ça
lışmadan para alıyorlar? 

Soru 3. Fabrikanın tüm personeline çalışmadığı 
bu aylar itibariyle ay ıbe ay ödenen para miktarları 
toplam olarak ne kadardır? 

Soru 4. (Mevcut personeli de olduğuna göre bu 
israfı önleyebilmek için üretim yapılması uygun de
ğil midir? 

— 326 — 



T. B. M. M. B: 54 16 , İ . 1985 0 : 1 

T. C. 
(Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
ISayı : 002/0181 

16.1.1983 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM. Başkanlığının 21.12.1984 tarih 
ve 09788 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 25.12.1984 tarih ve KK. GN. 
Md. 18/106-544/07873 sayılı yazısı. 

İlgi ı(b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta-
rafımdan cevaplandırılması ıtensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı ısoru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

(Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru 'önergesi cevabıdır. 

Cevap 1. lütöet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş., 1955 
yılında zeytin ve diğer yağlı tohumlardan ve hayvan

sal yağlardan yemeklik ve sabunluk yağ istihsal et
mek, hububat ve bakliyat ile meyve sebze sularından 
her türlü İmalatta ıbulunmak, her 'türlü meyve ve 
sebzelerden salamura ve konserve imal etmek, sabun 
ve gliserin limalıi ile, her nev'i kutu ve ambalaj sana
yini kurmak ve işletmek, ihracat yapmak amacı ile 
Gaziantep - INizip'de kurulmuştur. 

IKuruluşıta 2 000 000 İka olan şirket sermayesi 
1957 yllmda 6 000 000 liraya, 1963 yılında 8 300 000 
liraya, 1965 yılında 35 000 000 liraya, 1981 yılında da 
İ 00 000 000 'liraya yükseltilmiştir. 

Şirket, sermayesi 100 000 000 liraya yükseltilmeden 
önce, sermayesânin % 50'den fazlası Ziraat Bankası
na ait bulunduğundan 440 sayılı Yasaya, Yönettim or
ganının oluşumu yönünden 23, Denetim yönünden 
440 ve 468 sayılı Yasalara, Şirketin Yönetim kade
mesinde görev alanlar "bakımından da 657 sayılı Dev
let Memurları Yasasına bağlı bulunmakta idi. Ancak 
sermaye 100 000 000 liraya yükseltilirken, sermaye
deki 'Bankamız payı % 50 oranına indirilerek Şirket 
Başbakanlık Yüksek Denetleme 'Kurulunun denetimi 
dışına çıkarılmış ve Türk Ticaret TKanunu hükümle
rine 'tabi bir Anonim Şirket haline • getirilmiştir. 

Halen tamamı ödenmiş bulunan 100 000 000 li- ralık şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı : 

Ortağın Adı 

T. C Ziraat Bankası 
T. Vakıflar Bankası T.A.O, 
Çukobirlik 
Güneydoğu Birlik 
EşKas 

TOPLAM : 

Sermayedeki 
Payı <TL.) 

50 000 000 
750 000 

28 140 000 
19 386 000 
1 724 000 

100 000 000 

Oranı (%) 

50,00 
0,75 

28,14 
19,39 
1,72 

100.00 
şeklindedir. 

Şirket kuruluşundan hu yana faaliyetini yabancı 
kaynaklarla ve özellikle Ziraat Bankasından sağladığı 
fcredileırle sürdürmeyle çalışmıştır. 

Ziraat Bankasınca çeşitli konularda açılan kredi
lerin 31.12.1984 tarihindeki bakiyesi (faiz hariç) 
1 007 595 619 liradır, Haricen hesaplanan faiz ve sair 
masraflarla bankanın alacağı 1 860 945 703 liraya ulaş
maktadır. 

işletme sermayesini .tamamen tüketen ve perso
nel ücretleri ile (Sosyali Sigortalar Kurumu primlerini, 

vergi ve sair borçlarını ödemeyen şirket ham madde 
temini imkânını da bulamadığı için Mayıs 1984 ayın
dan itibaren üretimini durdurup faaliyetini tatil et
mek zorunda kalmıştır. 

öte yandan 1983 yılında Maliye (Bakanlığından 
alman 18.9.1983/56198 sayılı yazıda da, şirketin 1982 
yılı 'bilançosunun incelenmesi sonucunda Aktif he
saplarında yer alan birikmiş zararların 452 635 723,79 
lira olduğu, pasif hesaplar toplamının ise 
823 813 007,03 liraya ulaştığı, zarar toplamının Ak-
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'tifilerden düşülmesi ile (964 706 808,76 - 452 635 723,79 
TL. 512 071 084,97 TL.) ortaya çıkan şirket özvarlı-
ğının borç toplamı karşısında tamamen yitirilmiş ol
duğu, dolayısıyla özkaynak yibiriidiğinden Türk Tica
ret Kanununun 324 üncü maddesine göre adı geçen 
şirketin tasfiyesinin zorunlu olduğu, devir edilme ko
nusunun incelenmesi, devir edilemediği takdiırde tas
fiyesi için gerekli Yönetim Kurulu kararının alınma
sı belirtilmiştir. 

Bunun üzerine, şirketle aynı konuda faaliyet gös
teren firmalara payımızın devir ve satışı ile ilgili ola
rak teklifler yapılmışsa da olumlu bir cevap alına
mamıştır. 

Daha sonra Ziraat 'Bankası Yönetim (Kurulunun 
23.12.1983/78-4816 ısayılı kararıyla şirketin tasfiye 
edilmesi karalaştırılmış ve konu Ekonomik işler 
Yüksek Koordinasyon Kurulundan gerekli karar alın
mak üzere 3.1.1984-3/566 sayılı yazımızla Başbakan
dık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal' etti
rilmiştir. 

.'Şirketin çalışmamasının nedenleri şöyle özetle
nebilir; 

a) Özkaynağın, yetersiz kalması, sermaye artı
rımının sağlanamaması, 

b) Devamlı olarak artan işletme sermayesi «ihti
yacının ağır faiz yükü ile sağlanan Banka kredileri 
ile karşılanması, 

c) Personel masraflarının çok yüksek olup, aşırı 
istihdamı önleyecek şekilde personel tasfiyesine gi-
dilememesi, 

d) İşletme sermayesinin hızla erimesi sebebiyle 
çok düşük kapasite lile çalışılması, 

e) Maliyetlerin pazarda rekabet edemiyecek şe-
kidde yüksek oluşu, 

f) Tecrübeli, dinamik ve özel sektör şartlarına 
uygun bir üst yönetimin kurulamaması, 

g) Tesislerin 'bazı bölümlerinde eskiyen tekno
lojinin yenilenememesi, modernizasyona gidilememe-
si, 

Cevap 2, Şirkette 46'sı memur 2'32'si iişçi olmak 
üzere toplam 278 personel çalışmaktadır. 

•»* 
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Cevap 3. Üretimin durdurulduğu Mayıs 1984 
ayından beri personele hiç bir ödemede bulunulma
mıştır. Birikmiş personeli (borçlarının toplamı 1984 
yılı sonu itibariyle 76 Milyon lika civarındadır. 

Cevap 4. (ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş. ku
ruluşundan 'beri Bankamız kaynaklarından sağlanan 
kredilerle üretimini sürdürebilmiş ve yukarıda 1 inci 
madde de belirtiden nedenlerden dolayı da Mayıs 
1984 ayında faaliyetini tatil etmiştir. Bu arada gerek 
T. Sınai Kalkınma 'Bankası gerekse Bankamız tek
nik elemanlarına yaptırılan değerlendirmeler sonucun
da şirketin çalışabilmesi için, 

a) Şirket sermayesinin 2,1 Milyar TL. ye yüksel
tilmesi ve bu meblağın en az 600 000 000 TL. Mk kıs
mının nakit olarak şirkete ödenmesi, 

b) 278 kişilik memur ve işçi kadrosunun 148 ki
şiye düşürülmesi, 

c) Şirkete ait Un (Fabrikası, ham zeytinyağı ra
fine ve kutu dolum tesislierinin 1985 yılı başından iti
baren; zeytin pres, ekstraksiyon ve zeytin salamura 
ünitelerinin ise 1985 yılı Kasım ayından itibaren ça
lıştırılmasının; gliserin ve sabun tesisıinin ileride yapı
lacak modernizasyon yatırımına kadar çalıştınlma-
masıniin; çiğit ve ayçiçeği pres ünitelerinin ve şarap 
tesisinin tamamen devre dışı bırakılmasının uygun 
olacağının gerektiği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Şirket sermayesinin % 50'sinin 
Bankamıza yaklaşık (% 47'sinin Çukofoirük ve Güney
doğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ait olduğu, 
şirketin Bankamız amaçları doğrultusunda faaliyet 
gösterdiği, bölge ürünlerinin değerlendirilmesinde na
zım rol oynadığı, şu anda zeytin alım kampanyası 
döneminin başlamış olduğu, Hükümetimizce de duru
mun yakından izlendiği dikkate alınarak, (Ekonomik 
îşler Yüksek Koordinasyon Kurulundan şirketin tas
fiyesi veya devamı hakkında bir karar çıkıncaya ka
dar zararın daha da büyümesini önlemek bakımından 
hammadde ve malzeme alımında kullanmak üzere 
mevcut risklerine (ilaveten iştirakimiz Ülfet Gıda ve 
Sabun Sanayi A. Ş. lehine Bankamızca 25.12.1984 ta
rihinde 100 000 000 liralık daha Açık Borçlu Cad He
sap kredisi açılmıştır. 

^ • » • ı 
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GÜNDEMİ 

54 ÜNCÜ BİRLEŞİM ' 

16 . 1 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELEIR 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye

minli özel teknik ^bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurralıman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt 'Milletvekili Nejdet Naci Mimafoğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - MadenkÖy'deki bakır madeni
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/226) 

4. — Zonguldak 'Milletvekili Muhteşem Vasrf 
Yücel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine 
arazisi üzerine inşa edilen konutların durumuna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/230) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ban
dırma - İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

6. — Bilecik Miltefcvekili Yılmaz Demir'in, Maden 
Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

7. — Hatay Milletvekili Abdürrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara' 
Miskin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

8. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Anka
ra - Yenimahalle Belediye 'Başkanının kadınlar için 
ayrı oıtobüs taşıımıacılığı Ibaşlat1:ığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bele
diyeye alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia 
edilen sorulara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) 

. 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İ§LER 
• 1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değişitiriknesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapıknasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarilhi : 8.1.1985) 
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Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.11.1984 tarihinde karar
laştırılan «1096 Sayılı Hukuk UsuMi Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1927 yılından beri uygulamada bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı mad
delerinde zaman zaman değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, şikâyet konusu olan ve günün şartlarına uy
mayan maddelerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle Kanunun tümden ele almanak yeniden düzenlen
mesi gerekli görülmekle birlikte, geniş kapsamlı bir Tasarının hazırlanıp kanunlaştırılmasının uzun zaman ala
cağı göz önünde bulundurularak, davalara sürat kazandırmak ve tarafların davaları sebepsiz uzatmalarına en
gel olmak amacıyla bazı maddelerde değişiklik yapılması ve kanuna yeni madde eklenmesi yoluna gidil
miş, ekonomik ve sosyal şartlarda dikkate alınarak bu Tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. Kanunda yapılan 
bazı değişiklikler de 2494 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Mahkemelerin görevleri kanunda yazılı 'olduğu gibi, yalnız mahkemelerin teşkiline dair ka
nunlarda yer almayıp bir çok kanunda göreve ilişkin hükümler bulunduğundan 1 inci maddenin birinci fık
rası yeniden düzenlenmiş; 2 nci fıkrada yapılan değişiklikle uygulamada miktar bakımından görevsizlik ka
rarları verildiği müşahade edildiğinden konuya açıklık getirilmek için geçmiş günler faizi de dahil olmak üzere 
tüm 'faizlerle tcra ve İflas Kanununda belirtilen icra tazminatları ve dava ile ilgili giderlerin dava konusu 
edilen miktara, görevin belirlenmesi bakımından katılmayacağı açıklığa kavuşturulmuş, ifade sadeleştirilmiş
tir, 

Madde 2. — Yeniden düzenlenen 8 inci maddenin birinci fıkrasında sulh mahkemelerinin görev sınırı yir-
mibeşbin liradan beşyüzbin liraya yükseltilmiş; tedbir nafakasma ilişkin dödüncü fıkra metinden çıkartılmış, 
beşinci 'bentteki yoksulluk nafakası ile evlilik haricinde doğan çocukların tabiî ana babaları ile olan kişisel 
ilişkilerine ve nafaka borçlarına ilişkin hükümler de sulh mahkemelerinin görevleri dışında bırakılmıştır. 
Bu suretle, diğer nafaka, velayet ve kişisel ilişkiye değinen konularda asliye mahkemesinin görevli olması 
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nedeniyle uygulamada müşahade edilen görev ve yetki uyuşmazlıklarının doğurduğu sakıncaların giderilmesi, 
bu konulara ilişkin tüm uyuşmazlıkların asliye mahkemesinde halledilmesi öngörülmüştür. 

Madde 3. — 25 inci maddede yapılan değişikle mahkemenin fiilî ve hukukî imkânsızlık nedeniyle davaya 
bakamaması ve ayrıca yargı sınırlarının belirlenmesinde tereddüt olduğu hallerde mevcut hüküm aynen mu
hafaza edilmekle 'beraber, kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararların yeniden temyiz incelemesine sunula
rak yargı merciinin tayininde uygulamada müşahade edilen gecikmeleri bertaraf etmek için yeni bir düzen
lemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeye göre, göreve ve yetkiye ilişkin mahkeme kararları temyiz incelemesin
den geçmeksizin kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkemeyi Yargıtay belirleyecektir. Diğer bir de
yişle Yargıtay iki mahkeme arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlığını halledecektir. Yargıtayca verilen 
merci tayini kararları ile temyiz incelemesinden geçerek kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararlar daha 
sonra bakacak mahkemeyi bağlayacağı cihetle bu konuda görev veya yetki uyuşmazlığının söz konusu ol
mayacağı açıktır. 

Madde 4. — Kanunun yürürlükte olan 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası Yargıtay Kanununun, daire
lerin görevlerine ilişkin 14 üncü maddesinden değişik bir görev hükmü getirdiğinden, iki kanun arasında çe
lişki doğmakta ve temyiz incelemesi yapacak dairenin belirlenmesinde tereddüte yol açmaktadır. Tereddüt
lerin giderilmesi ve çelişkilerin düzeltilmesi için fıkra yeniden düzenlenmiş ve Yargıtay Kanunundaki görev 
hükmüne paralel hale getirilmiştir. 

Madde 5. •— 176 ncı maddenin ikinci fıkrası gıyap müessesesinin kaldırılmasına paralel olarak yeniden 
düzenlenmiştir. ıBuna göre, duruşmaya gelmeyen tarafa gıyap kararı çıkartılmasına gerek kalmadan, yokluğun
da yargılama yapılabileceğinden, gıyap sözcüğünün yerine yokluğunda sözcüğü yazılmıştır. 

Madde 6. — 179 uncu maddede yapılan değişiklikle dava dilekçesinin içeriği ayrıntılı bir biçimde düzen
lenmiş, ayrıca .açıklık getirilmek amacıyla delillerin de dava dilekçesinde belirtilmesi öngörülmüş ve madde 
metninde yer alan 115 ve 116 ncı maddelere Tebligat Kanununda yer verilmesi nedeniyle yürürlükten kal
dırılmış olduklarından bu maddelerin kapsamındaki hususlar da madde metnine eklenmiştir. 

Madde 7. — 193 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan «kararın kesinleştiği tarihten başlayarak» ifa
desi özellikle kararın temyiz edilmesi halinde, temyizin onamaya ilişkin kararın verildiği tarihte kesinlik kaza
nacağı ve ilgilinin bu durumdan haberdar olmasının çok zaman on günlük sürenin bitiminden sonra mümkün 
olacağı göz önünde tutularak temyiz edilen kararlar ile temyiz edilmeksizin kesinleşen kararlar arasında ayırım 
yapılmış ve bu suretle uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Madde 8.• •—- 200 üncü maddede yapılan değişiklikle cevap lâyihasının muhtevası ayrıntılı bir biçimde dü
zenlenmiş, madde metninde 115 ve 116 ncı maddelere Tebligat Kanununda yer verilmesi nedeniyle yürürlük
ten kaldırılmış olduklarından, bu maddelerin kapsamındaki hususlar madde metnine eklenmiştir. 

Madde 9. — Yürürlükteki madde metninde, 2494 sayılı Kanunla değiştirilen 195 inci maddedeki ilk iti
razların da cevap dilekçesinde bildirileceğine dair hükümle çelişen bir ifade kullanılmış olduğundan 202 nci 
maddenin birinci fıkrası bu çelişkiyi giderecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Yürürlükteki 2İ3 üncü maddenin birinci fıkrasındaki tarafların bilgi alınmak üzere mut
laka birlikte ve birbirlerinin yüzüne karşı bulunmaları şartı, hâkimin takdirine bırakılmak suretiyle kaldırıl
mış ve ifade sadeleştirilmiştir. Ayrıca hâkimin ancak tarafların sulh olma ihtimallerinin varlığı halinde sul
hu önermesi kabul edilmiştir. 

Bu maddeye yeni eklenen ikinci fıkra:, gıyap müessesesinin kaldırılmış olması nedeniyle tahkikat aşama
sında hâkimin çağrısına uymayarak gelmeyen tarafa, gelmediği takdirde tahkikatın yokluğunda devam ede
ceği hususunun bildirilmesini öngörmektedir, Bu suretle basit yargılama usulünde olduğu gibi, hâkim, gelme
yen tarafın yokluğunda ve taraf teşkiline gerek kalmaksızın diğer usul hükümleri uyarınca tahkikata devam 
edecektir. Maddeye eklenen üçüncü fıkra, yargılamanın kötü niyetle uzatılmasını önlemek amacıyla da
ha sonraki oturumlara gelen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilkesi benimsenmiş, an
cak gelmediği oturumlar için mahkemece kabul edilebilecek geçerli bir özürü bulunduğu takdirde yokluğund? 
yapılan işlemlere itiraz hakkı saklı tutulmuştur. 

Madde 11. — Yürürlükteki 234 üncü maddeye göre isticvap için çağrılan tarafın sonuçta isticvap konusu 
edilebilecek vakıaları ikrar etmiş sayılabümesi için önce kendisine bir davetiye çıkarılması ve gelmemesi ha-
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linde bu konudaki ihtarı içeren ikinci «bir davetiye ile tekrar çağrılması gerekmektedir. Yargılamanın hızlan
dırılması ve davanın süratle sonuçlandırılması amacıyla birinci çağın kaldırılmış, tarafa doğrudan doğruya ih-
tarlı çağın kâğıdı çıkarılması benimsenmiştir. 

Madde 12. — Mahkemeye gelmeyen, gelip de rey ve mütalaa bildirmeyen bilirkişilerin bu-tür- davranış
ları davaları gereksiz olarak uzatmaktadır. Oysa, 278 nci maddenin birinci fıkrasında açıkça belirtildiği üze
re bilirkişiliği kabul, İhtisası 'bulunan kişiler için zorunludur. Bu tibarla bu tür davranışlarda bulunan bilirki
şiler hakkında da HUMK. nun şahadete ilişkin 253 ve 271 inci maddelerindeki para cezası, ihzar ve hapis 
cezası hükümlerinin de aynen uygulanmasına imkân sağlanmıştır, 

Madde 13. — 337 nci maddede yapılan değişiklik, 234 üncü maddede olduğu gibi yargılamayı hızlandır
mak amacıyla, yemin için çağrılacak kimseye ihtarlı çağın kâğıdı çıkarılmak suretiyle, özürsüz gelmediği 
takdirde yemin konusu hususların sabit olmuş sayılması kabul edilmiştir. Yeni düzenleme ile yürürlükte bulu
nan maddedeki usul bir yana bırakılmış yemin için gelmeyen tarafın sekiz gün içerisinde dilekçeyle başvurup 
yemin edeceğini bildirmesi ve buna rağmen yemin için gelmemesi durumlarının davanın uzamasına sebebiyet 
vermesi önlenmiştir. iMaddenin son fıkrası gıyap müessesesinin kaldırılması nedeniyle hükümsüz katmış ve bu 
nedenle madde metnine dahil edilmemiştir. Yeni düzenlemede ayrıca çıkarılacak çağın kâğıdına yemine konu 
olacak hususun da 'belirtilmesi zorunluluğu getirilmek suretiyle uygulamaya açıklık kazandırılmıştır. Yürür
lükteki maddenin yemin için gelmeyen tarafın yemin edeceği vakıaların sabit sayılmasına ilişkin kararm kesin
leşerek ona göre esas hakkında (hüküm verileceğine dair hükmü tahkikatın bitmiş olması ve davanın sonuçla
nacağı hallerde esas hakkında hüküm verileceği doğal olduğundan ve bu hüküm ancak resen teklif edilen 
yeminde kesin olarak uygulanacağı cihetle madde metnine alınmamıştır. 

Madde 14, — 377 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle 213 üncü maddedeki değişikliğe pa
ralel olarak, basit yargılama usulünde olduğu gibi, tarafların gelmemesi halinde de yargılamaya devam oluna
cağı hükme bağlanmış; yeniden düzenlenen ikinci fıkrada ise yine 213 üncü maddeye atıfta bulunmak sure
tiyle, tayin olunan gündeki oturumda bir tahkikat işlemi yapılmış olduğu takdirde kabul edilebilir özürü se
bebiyle yargılamaya gelmeyen tarafın yapabileceği itirazın (mahkemece göz önünde bulundurulması sağlan
mıştır. 

Madde 15. — Yürürlükte 'bulunan 381 inci madde, kararların gerekçesiyle birlikte yazılarak sözlü yargı
lama oturumunda tefhim edilmelerini öngörmekte ise de, bunun uygulamada mümkün olmadığı gözlenmiş, 
ancak madde hükmünün uygulanabilir hale gelmesi bakımından en azından hüküm sonucunun duruşma tuta
nağına yazılarak tefhimi yeni düzenlemede öngörülmek suretiyle maddeye işlerlik sağlanmış ve ayrıca gerek
çeli kararın onbeş gün içinde yazılması da zorunlu hale getirilmiştir. 

Hükmün sonucunun ne olduğu hususu ise, ayrıntılı hiçimde yeniden düzenlenen 388 inci maddede belir
tilmiştir. 

Madde 16. — 388 inci madde yeniden düzenlenerek, kararda yazılacak hususlar açık ve ayrıntılı biçim
de belirlenmiş, dördüncü bentde, 381 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yürürlükte bulunan mad
dedeki «hükmün ne olduğu» deyimi yerine «hüküm sonucu» deyimi kullanılmış ve yine 381 inci maddenin 
ikinci fıkrasındaki hükmün uygulanmasına açıklık getirilmesi bakımından hüküm sonucundan neyin anlaşıl
ması gerektiği ve dolayısıyla kararın gerekçesiyle birlikte tefhim edilememesi halinde tefhim konusu olacak 
hususların neler olduğu tereddüte yer vermeyecek şekilde bdirtilmiştir. 

Madde 17. — Kanunun onbirinci faslı gıyap başlığını taşımakta ise de, gıyap müessesesi tasan ile kal
dırılmış bulunduğundan bu fasılda yer alan 398-408 ve 410-412 nçi maddelerine de gerek kalmadığından yü
rürlükten kaldırılmış; aynı fasılda yer alan 409 uncu maddede düzenlenen hükümler göz önünde bulunduru
larak fasıl başlığı yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — 409 uncu madde yeniden düzenlenmiş olup; üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle davayı 
yenileme süresi, dosyaların uzun süre sürüncemede bırakılmaması ve davanın yeniden görülmesini isteyen ta
rafın bu isteğini bildirmesi için bir yıllık sürenin uzun olduğu düşüncesiyle üç aya indirilmiş; gıyap müesse
sesinin kaldırılmış olması nedeniyle gıyaba değinen ibare metinden çıkarılmıştır. Bu değişikliğe paralel olarak 
beşinci fıkra da yeniden düzenlenmiştir, 
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Dördüncü fıkrada yapılan dteğişikîükle işlemden "kaldırıma sürecinin kısaltılması da göz önümde tutularak 
harç alınması için gereken üç aylık süre, bir aya indirilmiştir. 

Son fıkrada yapılan değişiklikle, dava dosyalarının uzun süre takipsiz oiaraâ işlemde kalmalarının sakın
caları göz önünde bulumdtırülaraik ilk: yenilemeden sonra üç defa takipsiz bırakma olanağı 'bire indirilmiştir. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 19. — 427 nei maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle para değerindeki düşüş göz önünde 

bulundurularak kesirdik sınırı onfom liradan i'Mytizbin liraya çıkarılmış, buna paralel olarak üçüncü ve dör
düncü fıkralar değiştirilmiş; 438 ve 440 inci maddelerde yer alan ve beşinci fıkrada yöUamada bulunulan 
yüzbin liralık duruşma smırı birmilyon liraya; eüibirt lira olan karar düzeltme smırı da beşyüzbin liraya çı-
karıkhğmdan madde metninde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir. 

Madde 20. — 432 nci maddenin birinci fıkrasındaki otuz günlük süre, bu günkü gelişmiş ulaşım kolay
lıkları göz önünde bulundurularak temyiz için uzun bir süre olduğu cihetle davaların sonuçlanmasında gerek
siz gecikmelere sebebiyet verdiği müşahade edildiğinden kanundaki son değişiklikten önceki gibi onbeş gü
ne indirilmiş ve bu suretle karar düzeltme süresi ile de eşitlik sağlanmıştır. Ancak, 8.1.1943 tarih, 4353 sa-
yıb Kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında söz konusu Kanundaki prosedür de dikkate alınarak, otuz gün 
olarak muhafaza edilmiş ve 195/2 madde ite birlik sağlanmıştır. 

Madde 21. — 438 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, para değerindeki düşüş göz önün
de bulundurularak yüzbin lira olan duruşmah inceleme smırı bir milyon liraya çıkarılmıştır. 

Madde 22. — 440 inci maddede yapman dtefişikKkle öfkeni» içinde bulönde^u koşullar yönünden konut 
ve işyefi ibtryacınrn doğurduğu uyuşmazlrkMrm büy#k Öıtemi yamrrtda, bo uyuşmazlıklara konu olan yüksek 
mebfağlara ulaşan davalar ffUMK/mm S/İM mci maddesi gereğince su* mahkemelerinde gdrükiffkîeri için 
maddeye göre bu davalar sonunda veriîen kararlar, karar düzeltmesine tabi değildir. Bu durum, asliye 
mahkemelerince veriîen daba az miktara ait davâfarm karar düzeltmesine tabi olabilmeleri karşısında bir çe
lişki yâratmâfctâ, bundan ayn olarak bir kira alacağma veya tazminatına ilişkin dava müötakilfen açıldığı tak
dirde asliye mahkemesince bakıldığında belli sınırı aştığı için karar düzeltmesine tabi olabilecek, aynı davalar 
tafriye ile birlikte açıldığında dâvaya suîh manltefnesinoe bakılacağınidan, dava sonunda verilecek karara karşı 
karar düzeltme istenemeyecektir. Diğer taraftan, Kat Mülkiyeli Kanununun uygulanmasından doğan dava
lar da büyük meblağlara ulaştığı hakle sırf sttfh mahkemesince görüldüklerinden karar düzeltme yoluna git
mek mümkün olamamaktadır. 

İkinci bentte parantez içine alınıp karar düzeltmeye tabi oklukları belirtilen işlerde de beşyüzbin liralık 
sınırın geçerli alacağını, döftfbiîeeek tereddütlerin giderilmesi bakmtmdan belirtifmekte yarar görülmüştür. 

Fıkrada yapılan değişiklikler, yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek ve uygulamada mümkün olduğunca 
yeköesakh'k sağlamak amacma yönettktfr. Ayrıca para değerindeki düşüş göz önünde bulundurularak karar 
düzeltme sının ellibin liradan beşyüzbin liraya çfkartîmfştrr. 

Madde 23. — 381 inci maddeye paralel olarak 489 uneu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 24. — 566 ncı maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle sulh mahkemelerinin miktar itiba
riyle görev sınırını belirleyen düzenlemeye paralel olarak yirmibeşbin liralık sınır, beşyüzbin liraya çıkarıl
mıştır. 

Madde 25. — Tasarının ilgili maddelerine ilişkin gerekçelerinde belirtilmiş olduğu üzere, artık geçerliliği 
kalmayan gıyap müessesesine ilişkin 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 563, 
564 üncü madde hükümleri ile 510 uncu maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen «iki 
taraftan biri ısbatı vücut etmezse gıyap karan kendisine tebliğ edilmez.» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 26. — Bu madde ile Kanuna ilave edilen 1 inci ek madde de, büyük şehir belediye sınırları içe
risinde bulunan mahkemelerin tanık ve bilirkişilerin istinabe yolu ile dinlenmesi için birbirlerine talimat yaz
maları, davaların uzamasına neden olduğundan, bu mahzurun önlenmesi amaçlanmıştır. 

Eklenen 2 nci ek maddeyle, ülkenin ekonomik şartları göz önünde tutularak Kanunda göreve, kesin hük
me, Yargıtay'da murafaya, karar düzeltmeye ve senetle ispata ilişkin parasal sınırların 1.1.1990 tarihinden iti
baren dört misli artırılması öngörülmüş, bu artış nedeniyle de mahkemelerin derdest davalar bakımından gö-ı 
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revsizlik kararı vereme-y*o€dd*rı, diğer bir ifadeyle davaya bakan mahktmplerjjp, bu sjnırlann artırılmış ol
masına bakılmaksızın ellerindeki davaları füyale devam ftAtf&teri hüjrmü gtitirtimpk. 

Geçici Madde — Tasannın geçici maddesi yürürlük maddesidir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
mevcut dava ve işlerde hangi hükümlerin uygulatacağı istisna olarak sayılmış, anakaide olarak, Kanunla ge
tirilen değişikliklerin ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak dava ve işler hakkında uygulanması 
benimsenmiştir. 

Madde 27. — Bu aaadde yürürlük maddesidir. Bu tasarıda y^r alan hükümlerin Kanunun yayımı tarihin
den itibaren -kir ay senra uygulama kabiliyeti kazanacağım belirtmektedir. 

Majdde 28. — Tasarının bu maddesi Kanunu yürütecek makamı göstermektedir. 

Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 13 . 12 . 1984 
Esas No. : 1/624 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS»! BAŞKANLIĞINA 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzun 5.12.1984 tarihli 9 uncu birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla in
celenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, 
ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi aynen katml *drta»ijta-. 
2. Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «beşyüzbin» lira, gayrimenkul davalarının As

liye Hukuk Mahkemelerinde görülmesini sağlamak ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş hacmini fazla artırma
mak için «Ikîyüzellibin» liraya indirilmiştir. 

3. Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 8 inci maddesindeki «içermesi» kelimesi yerine «ihtiva etmesi» kelimeleri konulmuştur. 
-5. Tasftrınuı 9, 40, 11, 12 ve 13 ünoü maddeleri aynen -kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının sanımda bulunan «ivedi» telime» «acele» olarak 

değiştirilmiştir. 

7. Tasarının 15 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

8. Tasarının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki «çekişmeli hususlar» kelimeleri «ihtilaflı konu
lar» teklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına «ile varsa kanun yolları» ibaresi ilave edilmiştir. 

9. Tasarının 17 ve 18 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
'10. Tasarının 19 uncu maddesinin bir iki, ve üçüncü fıkralarındaki «jkiyüzbin» liralar ikinci maddede 

yapılan değişikliğe paralel olarak «yüzbin» lira olarak tespit edilmiştir. 
11. Tasarının 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
12. Tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «beşyüzbin» lira diğer maddelerde yapılan de

ğişikliklere paralel olarak «ikiyüzellibin» lira olarak belirlenmiştir. 

13. Tasasının 25 inci maddesi yapılan redaksiyonla kabul edilmiştir. 
14. Tasarının 26 ncı maddesiyle eklenen Ek Madde 1 aynen benimsenmiştir. 
15. Tasarının 26 ncı maddesiyle eklenen Ek Madde 2'de bulunan «Murafaa» kelimesi «duruşma» şek

linde değiştirilmiştir. 
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16. — Tasarının Geçici Maddesi ile 27 ve 28 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
(Muhalefet Şerhim ElkMir) 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
. • • 

Başîkanıvekli 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 
(2 ncı Maddenün 1 inci Fıkrasına 

Muhalifim) 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
(2 nci Maddenin 1 inci Fıkrasıma 

Muhalifim) 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

'Malatya 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
(2 nci Maddenün 1 inci Fılkrasına 

Muhalifim) 

MUHAIBFET ŞERHt 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, Sulh Mahkemelerinin görev sınırını yirmibeşbin 
liradan beşyüzhin Ucaya yükselten hüküm, 19 uncu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında kesinlik sınırını on-
bin liradan ikiyüzbin liraya çıkaran hüküm ile yine tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında Sulh 
Mahkemelerinin miktar itibariyle görev sınırını yirmibeşbin liradan beşyüzbin liraya çıkaran hükümler gü
nümüzün ekonomik koşulları ve paranın bugünkü satın alma gücü karşısında değişen çeşitli malların piyasa 
değerleri tek tek veya gruplar halinde ele alındığında ve tasarının gerekçelerine bakıldığında çok isabetli bu
lunmaktadır. Hatta tasarıda getirilen ve artırılan üst sınırlarla yetinilmeyerek tasarıdakinin bir katına çıkarıl
masının daha da uygun olacağı görüşünde bulunmaktayım. 

Bugünkü piyasa değerleri ikiyüzellrbin Türk lirasını aşan bir buzdolabının, televizyonun, motosikletin ve 
eş değer ihtilafların da, tereke ve izaleyi şüyuu davalarında milyonluk ve yerine göre milyarlık ihtilafları çö
zen Sulh Hukuk Mahkemelerinde karara bağlanması uygun olacağından, tasarının 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında, 19 uncu maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasında Komis
yon tarafından yapılan değişikliğe muhalifim. 

13 . 12 . 1984 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya Miletıvekili 
Adalet Komisyonu 'Başkanı 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiktik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Mahkemelerin görevi kanunla be
lirlenir. 

Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtil
miş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın 
açıldığı gündeki değer esas tutulmak üzere, aşağıda
ki maddeler hükümleri uygulanır. Faiz, icra tazmir 
natı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz.» 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Sulh mahkemesi : 
I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 

olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı beşyüzbin lirayı geçmeyen davaları, 

II - Dava konusu'-olan şeyin değerine bakılmak
sızın : 

1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer 
alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri 
hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her 
türlü tahliye, aktin feshi yahut tespit davaları, bu 
davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat 
davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları, 

, 2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın pay-
laştırrimasına ve ortaklığın giderilmesine ait dava
ları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin 
korunması ile ilgili davaları, 

4. Türk Kanunu Medenisinin 163 üncü madde
sinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya 
kaldırılması isteklerini, aynı Kanunun 95, 159, 173, 
261, 271 inci maddeleri Ae Borçlar Kanununun 91, 
92 nci maddelerinde mahkemeye veya hâkime veri
len işleri, 

5. Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi 
isteklerini, 

6. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki istek
lerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davala
rını, \ 

JIİ - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi ve
ya hâkimlerini görevlendirdiği dava ve işleri, 

Görür.» 

ADAUET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1086 Sayth Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE L — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1Ö86 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.! 

«Madde 8 — Sulh mahkemesi: 
I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 

olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı dkiyüzelli bin lirayı geçmeyen davaları, 

II - Dava konusu olan şeyin değerine 'bakılmaksı
zın : 

1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer 
alan 269 ve 272 ncj ve sonraki maddeleri hüküm
leri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan 
her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, 
'bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazmi
nat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan dava
ları, N 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakikin paylaş-
tirılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları, 

3.! Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin 
korunması ile ilgili davaları, 

4. Türk Kanunu Medenisinin 163 üncü madde
sinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya 
kaldırılması isteklerini, aynı Kanunun 95, 159, 173, 
261, 271 inci maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 
92 nci maddelerinde mahkemeye veya hâkime verilen 
işleri, 

5. Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi, is
teklerini, 

6. Mirasçılık^ belgesi verilmesi hakkındaki istek
lerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davala
rım, 

-III - Bu ve, diğer kanunların sulh mahkemesi veya 
hâkimlerini (görevlendirdiği dava ve işleri, 

Görür.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. <S. Sayısı : 235) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

•MADDE 3. — ÜÖ86 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir* 

«Madde 25. — Yetkili mahkemenin bir davaya 
bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki 
mahkemenin yargısal sınırları kapsamının belirlen
mesinde tereddüt edildiği takdirde, yetkili mahkeme
nin tayini için Yargıtaya başvurulur, 

tki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya 
yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar temyiz edil
meksizin kesinleştiği takd'rde, görevli veya yetkili 
mahkeme Yargıtayca belirlenir. 

Yargıtayca vtrilen merci tayini kararları ile tem
yiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve veya yetkiye 
ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak mah
kemeyi bağlar.», 

MADDE 4. — 1Ö86 sayılı Hukuk Usulü Muha» 
kemderi Kanununun 45 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz mercii ayrı olan davaların da bu madde 
hükmüne göre bMeştiriimesine karar verilebilir, Bu 
halde temyiz incelemesi, birleştirilen davalarda uyuş
mazlığı doğuran asıl hukukî ilişkiye ait kararları in
celeyen Yargıtay dairesince yapılır.» 

MADDE 5. — 1086'sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarafların uyuşması halinde veya dava bir tara
fın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın is
teği üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılması adlî 
ara vermeden sonraya bırakılabilir.» 

MADDE 6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 179 uncu' maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 179, — Dava dilekçesinde aşağıdaki 
hususlar bulunur : 

1. Tarafların ve varsa kanunî temsilci veya ve
killerinin ad ve soyadları ile adresleri, 

2.j Açık bir şekilde dava konusu, 
3, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün 

vakıaların sıra lumarası altında açık özetleri ve de
lillerinin nelerden ibaret olduğu, 

4, Hukukî sebeplerin özeti, 
5, Açık bir şekilde iddia ve savunma, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MAIDDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştirs 

MADDE 4. — Tasarının 4 öncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen (kabul edilmiştir. 

'MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I 
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6, Karşı tarafın hangi sürede cevap verebile- i 
ceği, 

. 7. Davacının veya varsa kanunî temsilci yahut ; 
vekilinin imzası.» 

MADDE 7., — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha- ; 
kemeleri Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü \ 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirifoniştiTi i 

«Her iki halde, karara karşı temyiz süresinin : 
sona erdiği veya Yargıtayın onama kararının tebliğ i 
edildiği tarihten başlayarak on gün içinde yeniden • 
dilekçe verilmesi veya yeniden çağırı kâğıdı tebliğ et- \ 
etirilmesi gerekir.» 

MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 200 üncü maddesi aşağıdaki şe- . 
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 200. — Cevap dilekçesinin 179 uncu mad- ] 
denin bir ve ikinci bentlerinde yer alan kayıtlardan 
başka aşağıdaki hususları da içermesi gerekir : 

l'< Davacı tarafından bildirilmiş olan vakıaların \ 
her biri hakkında verilecek cevaplar, 

2. Açıkça savunma, 
3. Davalının veya varsa kanunî temsilci yahut 

vekilinin imzası, 
180 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında ' 

da uygulanır^ 

MADDE 9. — ÎÎ086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 202 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 202. — Davalı cevap dilekçesinde kar- ! 
şılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve sa
vunmaları ile sebeplerini 'birlikte bildirmeye mec
burdur.» 

MADDE 10. — 1086 sayılı Hukuk Usufti Muha
kemeleri Kanununun 213 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 213^ — Davımın her aşamasında tahki
kat hâkimi iki tarafı veya vekillerini çağırarak dava
rım maddî olguları hakkında beyanlarım dinleyebi
lir ve «onuç vereceği umulan haHerdc buMan sulha 
da teşvik edebilip 

Tahkikat sırasında taraflara çıkartılacak çağın 
kâğıtlarında, tarafların beJJi edilen günde mahkeme
de hazır bulunmadıkları takdirde, tahkikata yokluk
larında devam edileceği bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunum Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 ncd maddesi Korais-
yonumuaca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usuftt Muha
kemeleri Kanununun 200 üncü maddesi aşağıdaki şe-
küde değiştir^aftiftir. 

«Madde 200. — Cevap dilekçesinin 179 uncu 
maddenin bir ve ikinci bentlerinde yer alan kayıt
lardan batlta aoajıdski husutları da ihtiva «tmesi 
gerekir: 

lı Davacı tarafından bildirilmiş olan vakıaların 
her biri hakkında verilecek cevaplar, 

2. Açıtça savunma, 
3. Davalının veya varsa kanunî temsilcisi ya

hut vekilinin imzası. 
İSO inci madde hükmü, cevap dilekçesi hakkında 

da uygulanır-

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Tasamın 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 235) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) I 

Geçerli bir özürü olmadan gelmeyen taraf yoklu- ; 

ğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemez.» 

MADDE 11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha- İ 
kemeleri Kanununun 234 üncü maddesi aşağıdaki şe- J 
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 234. — İsticvap için çağırılmasına karar • 
verilen tarafa, geçerli bir özürü olmaksızın gelmedi
ği veya tertip olunan soruları cevaplandırmadığı tak
dirde sorulan vakıaları ikrar etmiş sayılacağı, çıka
rılacak davetiyeye yazılır. Çağrılan taraf özürsüz ola
rak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bırak- ; 
tığı takdirde, mahkeme sorulan vakıaları ikrar edil
miş sayar.» ; 

MADDE 12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha- İ 
kemeleri Kanununun 278 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtir, 

«Mahkemeye gelmekten veya gelip de ifayı va
zifeden imtina eden ehlivukuf hakkında şahadete iliş
kin hükümler uygulanır.» • 

MADDE 13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha- I 
kemeleri Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştkıilmiştir. 

«Madde 337. — Yemin için çağrılacak kimseye, 
geçerli bir özürü olmaksızın yemin için tayin olunan 
günde gelmediği takdirde yeminden kaçınmış ve ye
min edeceği vakıaların sabit olmuş sayılacağına karar 
verileceği, çıkarılacak davetiyede yazılmak suretiyle \ 
bildirilir. Tayin edilen günde o kimse gelmezse ye- ' 
minden kaçınmış ve yemin edeceği vakıaların da sa
bit olmuş sayılmasına karar verilir. 

Yemin davetiyesine yemine konu hususlar açıkça 
yazılır.» 

MADDE 14. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 377 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 377. — Asliye mahkemesinde 375 inci 
maddede yazılı işlemler bittikten sonra sözlü yargı
lama ve hüküm için tayin olunacak günde mahke
mede hazır bulunmak üzere iki taraf davet olunur. 

.Taraflara çıkarılacak davetiyede 'belli edilen günde 
mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yargıla
maya yokluklarında devam edileceği ve hüküm veri
leceği belirtilir. Tayin edilecek gün, İvedi durumlar 
dışında yedi günden az olamaz. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE Ui — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kafbul edilmiştir. 

MADDE 14. — 108)6 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 377 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 377. — Asliye mahkemesinde 375 inci 
maddede yazılı işlemler bittikten sonra sözlü yargı
lama ve hüküm için tayin olunacak günde mahke
mede hazır bulunmak üzere iki taraf davet 'olunur. 
Taraflara çıkarılacak davetiyede belli edilen günde 
mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yargıla
maya yokluklarında devam edileceği ve Miküm veri
leceği belirtilir,; Tayin edilecek gün, acele durumlar 
dışında yedi günden az olamaz. 
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Sözlü yargılama için tayin edilen günde her
hangi bir tahkikat işlemi yapılmış ise 213 üncü mad
denin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

Sözlü yargılama 376 ncı madde hükmüne uygun 
olarak yapılır.» 

MADDE 15. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 381 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 381. — Mahkeme, hazır olan tarafın id
dia ve savunmalarını dinledikten sonra yargılamanın 
sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. 

Kararın tefhimi, en az 388 inci maddede belirti
len hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirile
rek okunması suretiyle olur. 

Zorunlu nedenlerle yalnız hüküm sonucunun tef
him edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tari
hinden 'başlayarak onbeş gün içinde yazılması gere
kir.» 

MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 388 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 388. — Karar aşağıdaki hususları kap
sar : 

1. Kararı veren mahkeme ile hâkim veya hâkim
lerin ve tutanak kâtibinin ad ve soyadları ve sicil nu
maraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa 
kararın hangi sıfatla verildiği, 

2. Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri 
ile varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad ve soyad
ları ile adresleri, 

3. İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, 
anlaştıkları ve, anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli 
hususlar hakkında toplanan deliller, delillerin tartış
ması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen va
kıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep, 

4. Hüküm sonucu, 
5. Kararın verildiği tarih ve hâkim veya hâkim

lerin ve tutanak kâtibinin imzaları. 
Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi 

bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her 
biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen 
borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası 
altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandır
mayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sözlü yargılama için tayin edilen günde herhangi 
bir tahkikat işlemi yapılmış ise 213 üncü madde
nin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

Sözlü yargılama 376 ncı madde hükmüne uygun 
olarak yapılır.» 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 388 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 388. — Karar aşağıdaki hususları kap
sar: 

ls Kararı veren mahkeme ile hâkim veya hâkim
lerin ve tutanak kâtibinin ad ve soyadları ve sicil 
numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapı
yorsa kararın hangi sıfatla verildiği, 

2. Tarafların ve davaya katılanların kimleri ile 
varsa kanunî temsilci ve yetkilerinin ad ve soyadları 
ile adresleri, 

3.; İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, 
anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı ko
nular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışma
sı, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıa
larda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep, 

4< Hüküm sonucu ile varsa kanun yollan, 
5. Karann verildiği tarih ve hâkim veya hâkim

lerin ve tutanak kâtibinin imzaları, 
Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi 

bir söz tekrar edilmeksizin, istdk sonuçlarından her 
biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen 
borç ve tanınan halkların, mümkünse sıra numarası 
altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandır
mayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. — 1086 sayılı Hakuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun onbiriaci fasıl başUği «İşlemden 
Kaldırma ve Davanın Açümaımş Sayılması» alarak 

MADDE 18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha-
kemesteri Kanufmnun 469 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştiritaittffcir. 

«Madde 409. — Oturuma çağrılmış olan taraf
ların hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip 
etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dava yenile-
ninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verilir. 

Oturum günün belli edilmesi için tarafların baş
vurması gereken hallerde, gün tespit ettirilmemiş ise, 
son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar hükmü gereğince dosyası iş
lemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı 
tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin 
dilekçe ile başvurması üzerine yenilenebilir. Yenile
me dilekçesi, oturum, gün, saat ve yerini bildiren 
çağın kâ&ıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur. 

Dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten 
başlayarak bir ay geçtikten sonra yenilenirse yeni
den harç alınır; bu harç yenileyen tarafından ödenir 
ve karşı tarafa yüklenemez. Bu .şefcjlde harç verile
rek yenilenen dava, yeni bir dava sayılmaz. 

işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay 
içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve 
mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verile
rek kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kal
dırılmasına J&arar verilmiş ve -sonradan yenilenmiş 
olan dava, ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla 
takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci fıkra hük
mü uygulanır. 

MADDE 19. — 11086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci maddesinin iki, üç, dört 
ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Miktar veya değeri ikiyüzbin lirayı geçmeyen 
taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî karar
lar kesindir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halin
de, ikiyüzbin liralık kesinlik sınırı alacağın tama
mına göre belirlenir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin iki, üç, 
dört ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri yüzbim lirayı geçmeyen ta
şınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar 
kesindir.; 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması ha
linde, yüzlbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamı
na göre belirlenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, 
hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 
ikiyüzbin lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yok
tur; şu kadar ki karşı tarafça temyiz yoluna başvu
rulması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde 
temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkün
dür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki bir mil
yon liralık duruşma sınırı ile 440 inci maddenin üçün
cü fıkrasının birinci bendindeki beşyüzbin liralık 
karar düzeltme sınırının belirlenmesinde yukarıdaki 
fıkra hükmü kıyasen uygulanır.» 

MADDE 20. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha^ 
kemeleri Kanununun 432 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temyiz süresi onbeş gündür. Bu süre 8.1.1943 
tarih ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları 
hakkında otuz gündür. Temyiz süreleri, ilamın usu
len taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar. 

MADDE 21: — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 438 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde 
yapar. Ancak tüzelkişiliğin feshine veya genel kurul 
kararlarının iptaline, evlecmenin butlanına veya fes
hine, boşanma veya ayrılığa, velayete, nesebe ve kı
sıtlamaya ilişkin davalarla miktar ve değeri bir mil
yon lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflar
dan biri temyiz dilekçesi veya cevap dilekçesinde 
duruşma yapılmasını istemiş ise, Yargıtayca bir gün 
belli edilerek taraflara usulen tebligat yapılır. Teb-, 
liğ tarihi ile duruşma günü arasında en az onbeş gün 
bulunması gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye 
bakılmaz. Tebligat gideri veriimemişse duruşma is
teği dikkate alınmaz.» 

MADDE 22. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 440 inci maddesinin III nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III. Yargıtaym aşağıdaki kararları hakkında 
karar düzeltmesi yoluna gidilemez : 

1. Miktar veya değeri beşyüzbin liradan az olan 
davalara ait hükümlerin onanması- veya bozulmasına 
ilişkin kararlar, 

2. 8 inci maddede gösterilen davalara ait hü
kümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin karar
lar (8 inci maddenin II numaralı fıkrasının 6 No. lu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halin
de, hükümde, asıl isteminin ikabul edilmeyen bölümü 
yüzbin lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur; 
şu kadar ki karşı tarafça temyiz yolana başvurulma
sı haMnde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize 
ilişkin itirazlarım ileri süpaesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki bir mil
yon liralık duruşma sının ile 440 inci maddenin üçün
cü ftkrasının birinci bendindeki beşyüzbin liralık 
karar düzeltme sınırının belirlenmesinde yukarıdaki 
fıkra hükmü kıyasen uygulanır.» 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kafcul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir ̂  
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bendindeki davalar, bu fıkranın (1) numaralı bendin
deki hüküm saklı kalmak koşuluylar kira sözleşme
sine dayanan tahliye ve akdin feshi davaları il© bu 
davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat 
davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar 
ve Kat Mülkiyeti Kantmundan doğan davalar ha
riç), 

3. Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava 
veya karşılık davanın açı'lmatmış sayılması, dava
ların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları, 

4. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu Ka
nunun tahkim hükümlerine göre mahkemece verile
cek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin 
kararlar.» 

MADDE 23. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 489 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 489. — Evrak üzerinde hüküm verilme
si- istenilmediği takdirde, 376 ncı maddeye göre hâ
kim iki tarafın son sözlerini dinledikten sonra yar
gılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim 
eder. 

Kararın tefhimi, en az 388 inci maddede belir
tilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçiri
lerek okunması suretiyle olur. 

Zorunlu nedenlerle yalnız ^üküm sonucunun tef
him edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tari
hinden başlayarak onbeş gün içinde yazılması ge
rekir.» 

MADDE 24. — 10S6 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan 
ve beşyüzlbin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da fea-
sit usule göre çözümler.» 

MADDE 25, — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406 407, 408, 410, 411, 412 nci maddeleri 
ve 510 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci 
cümlesinden sonra gelen (iki taraftan 'birisi ispatı vü
cut etmezse gıyap kararı kendisine tebliğ edilmez.) 
ibaresi ile 563 ve 564 üncü madde hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinin birinci 
» 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan ve 
ikiyüzellibin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da ba
sit usule göre çözümler.» 

MADDE 25. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 563 ve 564 
üncü maddeleri ile 510 uncu maddesinin ikinci fık
rasının birinci cümlesinden sonra gelen (iki taraf
tan biri ispatı vücut etmezse gıyap karan kendi
sine tebliğ edilmez.) ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 



— 15 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE -26. — 1086 saydı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa aşağıdaki ek maddeler ilave 
edilmiştir. 

«Ek Madde 1. — Büyük şehir belediye sınırları 
içerisinde davayı görmekle olan mahkeme, kesin 
zorunluluk olmadıkça bu belediye sınırları içerisin
de bulunan şahit ve bilirkişilerin istinabe yolu ite 
dinlenilmesine karar veremez.» 

Ek Madde 2. — Görev, kesin hüküm, Yargıtay-
da murafaa, karar düzeltme ve senetle ispata ilişkin 
maddelerdeki parasal sınnları, 1 Ocak 1990 tarihin-. 
den itibaren dört katı olarak uygulanır. Bu uygula
ma nedeniyle görevsizlik kararı verilemez^ 

GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiştirilen 
hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açı
lacak davalarda uygulanır, 

Şu kadar ki: 
a) 25 inci madde ile 193 üncü maddenin üçün

cü fıkrasında değişiklik yapan hükümler, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra verilen göreve ve yet
kiye ilişkin kararlar ile yapılacak eski hale getirme 
istemleri; 

b) 45 inci maddenin dördüncü fıkrası, 427, .432 
ve 438 inci maddeler ile 440 inci maddenin III nu
maralı fıkrasında değişiklik yapan hükümler, Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra verilecek nihaî ka
rarlara karşı yapılacak temyiz ve karar düzeltme is
temleri; 

c) 176 ncı maddenin ikinci fıkrası, 278 inci mad
denin üçüncü fıkrası, 381, 388 ve 489 uncu mad
delerde değişiklik yapan hükümler ile bu Kanuna ek
lenen Ek Madde 1 hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
önce mevcut dava ve işler; • 

Hakkında da uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi ile ek
lenen 'Ek 1 inci madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Görev, kesin hüküm, Yargı-
tayda duruşma karar düzeltme ve senetle ispata iliş
kin maddelerdeki parasal sınırlar» 1 Ocak 1990 ta
rihinden itibaren dört katı olarak uygulanır. Bu uy
gulama nedeniyle {görevsizlik kararı verilemez. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 27. — Bu Kanun yayanı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T, Özd 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Tasanmn 27 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Ko-
mi«yoaumuzca aynen kabul edilmiştir. 

12 . 11 . 1984 

Devlet Bakam • Başbakan Yarduncaı 
£ K„ ErcUm 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
t. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. Karaveli 

Adalet Bakanı 
M* 2VY Eldem 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V.: Dinçerler 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İt S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V, At as oy 

Tarım Orman ve Koy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Ta'tfiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 
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