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T. BM. 
TUTANAK DERGİSİ 

108 inci Birleşim 

6.6.198S Perşembe 

t Ç İ N D E K t L E R 

I. •— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar . 
L — İstanbul MAlfeCvefcili Ömer Ferrufa 

tflfier'in, 24 Nisam tarlMnin «İnsanın insana' 
zulmü ve Ermeni soykırımı kudjanilannı an-< 
ima günü» olanak kalbul edilmesini isteyen 192 
sayılı teklifin ABD Kongresince reddolunırna-
sı konusunda gündem dışı konuşması 

. B) Tezkereler ve önergeler 
\i — Afyon İMMetövekili Şükrü Yüzbaşı* 

oğlu ve iki arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine-ve Bu Kanun 
'ile Diğer Kanunların İBazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine ve Kaldırılmasına İlişkin 1425 
sayılı Kanunun 19.ı6.1979 Günlü 2251 sayılı 
Kanun ile Değişik Ek 1 'inci Maddesine Fık
ralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifini (geri 
aldıklarına dair önergesi (2/26, 4/117) 

Sayfa 
354 

355 

355 

355 

355:357 

357 

357 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Sayıştay Komisyonunda açık tbulu^ 
nan bir üyelik için seçim 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

il. —Erzurum Mületvökii Hilmi Naltoant-
oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkila
tına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/357) 

2. — 'Erzurum MMletvekiM HUmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İsletmelerinin kö
mür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/358) 

3. — Erzurum Milletvekili Hümi Na3)bant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerine İliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/359) 

4. — İçel Miletvek&i Ali ÎShsan Ellgin'in, 
tasfiye baHindeki bazı bankaların eski yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/325) 

Sayfa 
357 

357 

357,417 

357 

357 

358 

358 

358. 
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5. — Sinop Milletvekili Hilimi Biçer%ı, 
Türkiye'de F • 1>6 uçaklarının yapılması pro-ı 
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Baışlba-
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 

6. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, Bakanhkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in cezaevlerinde bulunan filklir suçlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 

B. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde ku-
ırulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli ilçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposna ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri (Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/361) 

10, — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, 
Konya İlindeki 'telefon santral sistemine illiş-
k!in Ulaştırma Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/363) 

11,, _ Konya Miiletvekii 'Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

12. — Konya Milletvekili Saim Erel'in, 
Konya tli Beyşehir İlçesindeki spor itesiıslerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 'Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/365) 

113. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in lişkence yaptıkları iddiası île yargılanan res
mî (görevlilere ilişkin Adalet ©akanından sözlü 
soru önergesi (6/367) 

14. — Uşak MMetfvekıilii Yusuf Demür'in, 
açığa alınan ve ıtayiin erflimeyen öğretmenlere 
ilişkin M'Mî Eğütkı Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözü soru önergesi (6/368) 

15. — Malaltya MiüteltveklÜ Ayhan Fı
rat'ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel' 
Müdürlüğü Zonguldak llşjtattaderi Personeli-
nlün 'ikrtalmliyelieralne (ilişiklim Enerfli ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/369) 

Sayfa 

358 

358 

358 

358 

358 

358 

358 

359 

359 

359 

359 

Sayfa 
16. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

ıgili'ıin, 'Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasımn sulan-
' masına iil'işkin Enerji- ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/370) 

17. — İçel Miİöfivekİi Edip Özgenç'in,' 
fındılk İhracatındaki «Fon» uygulamasına iliş
kin Devlet Baklanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/371) 

18. — İzmir MliMetvekiM Rüştü Çardağ'ın, 
Türk Hava Yoları Genel Müdürlük binası
nın ihalesine ilişiklin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/372) 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, TRT'nin «İnkılap 'kanunlan»na aykırı ha
reket ettiği iddiasına Risklin (Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/373) 

20. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Ayde
mir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtılan 
«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/374) 

21. — tçel Milleltivdfcii'i Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldız
lar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

22. — İzmli'r IMüdrvekıilÜ Hüseyin Ayde
mir'in, İzmir Alsancak Devlet Hastanesine 
İlişkin Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/376) 

359 

359 

359 

359 

359 

359 

360 

417 B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
L — Balıkesir MiMvekii Davut Albacı-

gil'in, Sosyali Sigortalar Kurumu kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ©akamı Mustalfa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/540) 417:418 

2. — 'Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan İlli Kemah İlçesi Çiğdemli Kö
yüne ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Balkanı İsmail Safa GÜray'ın yazılı cevabı 
(7/542) 418:419 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 360 

1. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları ı(l/694) (S. Sa
yısı : 335) 360:384,420:423 
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Sayfa 
2. — 1581 sayılı Taran Kredi Kooperatif

leri ve Birilikten Kanununun 'Bazı Maddeleri-
niîn Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ikli Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanon 
Hükmünde Kararname ve Tarom, Onman ve 
Köylîşlleıri Komisyonu Raporu tfl/530) (S. Sa
yısı : 315) 384 

3. — Aritallya Milfetövelkiiılii M Dizdaröğ-
lu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 linçi iMaddıeteriırtiin Değaşftilmes'ine 
Daür Kanun Tetkfllifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 384: 

385 
4. — 8.6.1959 Gün »ve 7338 sayılı Vera

set ve İntikal Vergisi Kanunumda Oegjüşıiklilk 
Yapiması Hakkımda Kanun Tasarısı ve Plan 
ve BCBCçe KonJsyonu Raporu {11/684) (S. Sa
yısı :" 318) 385:389,400,424:427 

5. — M.'2.1959 Tarih ive 7201 «ayılı Tefoi-
ga!t Kanununun Bazı Madideterirıiin DeğişıMr 
mesiine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenme
sine Dâliır Kanun Tasarısı ve Adalen Komis
yonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 316) 389:395 

6. — Hâkim Ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/675) (S. Sayısı : 317) 395:405 

7. — 1479 sayıli Esnaf ve Sanatkârîlar ve 
Diğer. Bağımsız Çallişanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyail 
İşler Komisyonu Raporu !(l/669) (S. Sayısı : 
332) 405 

8. — İstanbul Miletvekiili Ercüment Ko-ı 
nuklman'ın, Türtkiye Diş Tabipleri Odaları ve 
Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanun Teklifi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/45) (S .Sayısı : 309) 405:406 

9. — İstanbul Miieitvelkili Feridun Şafcir 
öğünç ve 7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 'Bazı 

Sayfa 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde Eklenmesline, 2839 sayılı 
Milletvekil 'Seçimi Kanununun 24 üncü Mad-
deslinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri ve Anayasa komisyonları ıaporiarı 
(2/199) (S. Sayısı : 320) 406 

10. — Edime Milletvekili Türkân Turgu* 
Arıkan ve 3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarilh ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ,3'8 'inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/205) <S. Sayısı: 321) 406 

411. — Şanlıurfa Miietvekil Osman Do-
ğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ce
zalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Ga
ziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 
19 Arkadaşının, Devlet 'Memurlarının Disip
lin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu {2/212, 2/239) 
S. Sayısı : 331) 406 

\12, — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 
9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kültür* 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/641)• 
(S. Sayısı : 336) 406 

'13. — Kadınlara Karşı Her Türtü Ayırım
cılığın önlenmesi 'Sözleşmesine Katıtomasının 
Uygun Bukmduğunıa Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (S. Sa
yısı : 337) 406:407 

14. — İcra ve İflas Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Daiir Kanun 
Tasarısı ile tstan'bul Milletvekili Feridun Şakiri 
öğünç ve 6 Arkadaşının ve İstanbul Millet
vekilli İmren Aykut ve 3 Arkadaşının 2004 
.sayılı İcra ve İflas Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasının Birindi Sırasının Değiştirilmesine 
'Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/690, 2/99, 2/226) (S. Sayısı : 338)407:417 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu malt 10,00'da açılarak îlki 
oturum yaptı. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur, îstamıbul 
Boğazında yapımınla 'başlanan Faitİh Köprüsü, 

Burdur Milletvekili Necip Oğuzfoan Artukoğlu da, 
millî hâkimiyetin ve Meclis demokrasisinin teminatı, 

(Konularında 'gündem dışı 'birer konuşma yaptılar. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın TBMM 

Başkanlık Divanı 'kâtip üyeliklerinden çekildiklerine 
daür önergeleri Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

Ereğli Havzai Fahımliyesi Maden Amelesinin Hu
kukuna Müteallik Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/647) geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan tasarının 
Hükümete geri verildiği açıklandı. 

'23 ilde uygulanması TBMM'ce 13.3.1985 tarihin
de onaylanmış ıbulunan sıkıyönetimin; Ankara, Art
vin, Edirne, Erzincan, İzmir ve Ordu illerinden 
19.7.1985 günü saat T7.00'den ittilbaıren kaıldırılmaısıına, 
diğer 17 ilde 19.7.1985 ıgünü saat T7.0p*den itibaren 
4 ay süre ile uzatılmasına; 

1 ilde uzatılması ve 11 ilde ilan edilmesi TBMM' 
nce 13.3.1985 tarihinde onaylanmış Ibulunan olağan
üstü halin; Antalya, Corum, ISamsun, Tokat, Trab
zon ve Zonguldak illerinden 19.7.1985 (günü saat 
17.0û\len itibaren fcaldiolimasına; Bursa, İçel, Kah
ramanmaraş, Kocaeli, Malatya ve Sivas illerinde 
19.7.1985 ıgünü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasına; 

Dair Başbakanlık tezkereleri fcirlikfte görüşülerek 
kabul edildi, 

Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, izmir ve Ordu 
ilerinde 19.7.1985 ıgünü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi de kalbul edilıdli. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şafcir Öğünç'ün, çar
şı ve malhalle bekçilerine ilişkin (6/317) ısıözlü soru
suna İçişleri Bakanı Yıldırım AkbulUt cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, 
millî gelir dağılımını gösteren istatlîstilkî verilere iliş
kin (6/354) sözlü sorusuna Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kütahya 
İli eski Gediz İlçesinin (belediye hizmetlerinden fay
dalanabilmesine ilişkin (6/35(6) sözlü sorusuna da İç
işleri Bakam Yıldırım Akfbulut, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevapilara karşı 
ıgörüşleriıni açıkladılar. 

Erzurum Milletvekilli Hilmli Nalıbantoğlu'nun 
(6/357), (6/358), (6/359), 

Sinop MiHe'tvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/342), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in (6/368) ve 
iBalıfcesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/370) 
Sözlü soru önergeleri, ilgili balkanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
llçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/345), 
Konya IMiIetvekii Salim Eröl'in (6/361), (6/363), 

(6/364), (6/365) ve 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/370), 
ISözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
îçefl Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325), sözlü 

soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367) ve 
İçel iMlletvekiİi Edip özgenç'in (6/371), 
Sözlü soru önergeleri, inebil verildiğinden; 
İzmir iMiietJvekili Rüşıtü Şaırdağ'ın (6/372) sözlü 

soru önergesi de soru sahibi izinli bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
Zonguldak 'Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/353) isözlü soru önergesi, soru sahibi ikindi cevap 
gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadığından 
düşltlü< 

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı' (1/530) (S. Sayı
sı : 315), Komisyon yetkilisi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda Ihazıı* bulunmadıklarından; 

Maddeleri Komisyona geri verilen : 
Antalya Milletvekili Ali Dizdaröğlu'nun, Türk 

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) 
(S. Sayısı : 82 ve 182'yfc T inci ek) ve 

8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/684) (S. Sayısı : 318), 

(Kom'isyoridan gelmediklerinden; görüşmeleri er-
teferidi, 
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(2L12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı 

Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/689) f(S. Sayısı : 329) maddele
ri kalbul edilerek ftümü açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonucunda kabul edildiği açıklandı. 

• Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilen : 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair 3198 Sayılı 01/699, 3/794) (İS. Sayısı : 333) 
i'le 

(1918 Sayılı Kaçakçılığın iMen ve Takibine Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Üç Ek Madde ilavesiyle 1)177 Sayılı Tütün 
ve Tüllün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (a) 'Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 
'27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 3197. Sayılı 
(1/698, 3/793) <S. Sayısı : 3.34), 

Kanunlar tekrar görüşülerek madkteleri kakül edil
di ve tümleri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda kabul edildikleri 'bildirildi. 

'2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuzey At
lantik Andlasması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı 'Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasamı (1/654) (S. Sa
yısı : 330) da görüşülerek kalbul edildi ve kanun
laştı. 

Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısının (1/694) (S. 
Sayısı : 335) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak 2 nci maddesine kadar (2 nci madde dahil) fca-
'bul «idildi. 

16 Haziran 1985 PerşerrJbe günü saat lO.00*da top-
'lanmak üzere birleşime saat 19.35te son verildi. 

•Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

IKâtip Üye 
(Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâltip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

BÎRtNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBtLEN (Kırklareli) Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci (Birleşimini açıyorum. 

(BAŞKAN 
pılacaktır, 

II. — YOKLAMA 

Ad okunmak 'suretiyle yoklama ya- KYdklama yapıldı) 
(BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Ömer Ferruh tlter'in, 

24 Nisan tarihinin «İnsanın insana zulmü ve Ermeni 
soykırımı kurbanlarını anma günü» olarak kabul 
edilmesini isteyen 192 sayılı teklifin ABD Kongre
since reddolunması konusunda gündem dışı konuş-
masu 

IBASKlAiN — Sayın Ferruh îlter, 24 Nisan tarihi
nin insanın insana zulmü ve Ermeni soykırımı kur
banlarını anma günü «alarak kalbul edilmesini İsteyen 
192 sayılı Ermeni teklifinin Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresince reddolunmasıyla ilgili olarak gün
dem dışı söz istemişlerdir. Konunun önemine bi
naen kendilerine söz veriyorum. 
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(Buyurun Sayın Üter. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

mSKENıDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan 'Wir önerge var. 
• BAŞKAN Efendim, önerge var; fakat ko
nunun önemine binaen söz vermek durumundayız. 

İÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir defa 
önergeyi muameleye koyun, ondan sonra söz verin 
efendim. 
- IBAŞKAN — Efendim, önerige muameleye kon-
maz, bu tamamen Başkanın 'takdirine bağlı bir ko
nu. 

(Buyurun Sayın Üter. 
IÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 2 gün önce 
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde 
konuşulan ve 24 Nisan Ermeni soykırımı anma ıgünü 
ta'sarının 'Mecliste reddedilmesi konusuyla ilgili gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

'Yüksek malumlarınız olduğu üzere Kıbrıs Hare
kâtı ve onu takip eden ambargo bazı aşırı çevrelerce, 
bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde memleketi
miz ve milletimiz aleyhinde b'ir yalan ve kötüleme 
'kampanyası başlatılmasına vesile teşkil etmiştir. Ame
rika 'Birleşik Devletlerinde bazı aşın Ermen'i grupları 
tarafından ele alman ve kendilerine yapılan yardımlar 
dolayısıyla da bazı Kongre üyeleri tarafından destek
lenen «Ermeni Soykırımını Anma Günü» adı verilen 
bu konu hemen her yıl daha da artan bir boyutla 
Amerikan yasama organının önüne kadar getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Tarihî gerçeklerin çarptırılması suretiyle Amerika 
Birleşik Devletlerinde başlatılan, yalan ve sahte bir
takım 'belgelere dayandırılarak sürdürülen ve zaman 
zaman da dünya basın ve yayın^ organlarında akis 
bulan Türkiye'nin ve Türk Milletinin lekelenrnesiyle, 
Türk - Amerikan ilişkilerinin bozularak memleketimi
zin Batı âleminden uzaklaştırılması maksadına matuf 
bu kampanya, maalesef yakın zamana kadar tesirli 
de olmakta, milletimizi ve kamuoyumuzu ciddî su
rette üzmekte ve etkilemekteydi. 

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ül
kenin Doğu yöresinde cereyan eden Ermenilerle il-
gEi olayları bahane ederek yürütülen bu fcampanya, 
Amerika'da yaşayan Ertaenliler ve yandaşlarının çe
şitli maddi ve manevî yardım ve imkânlarıyla geliş
miş ve 'geçen yıl da Amerikan Kongresine çeşitli 
karar tasarıları sunulmasına vesle teşkil etmiştir. 

Ağır itham ve kabul edilemez ifadeler içeren bu 
tasarılardan bazıları, birtakım uygulamalardan da ya-
rarlianiılanak Amerika 'Birleştik Devletleri Kongresinde 
belirli bir düzeye kadar götürülmüştür. Bu yıl aynı 
çevreler, soykırımının 70 inci yıldönümü İddiasıyla 
tezvir kampanyasına daha da büyük hırs ve şevkle 
ıgiıii'şmıişleridir; kullandıkları imkânları da artırarak 
'gerek Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Kong
resi ve gerekse kamuoyu üzerindeki baskılarını per
vasızca süıTidüröbilmiışleııdıir. ©unun neticesi olarak da 
kongreye iddialarını içeren 4 kanar tasarısı sunmuş
lardır. Bu karar tasarılarında yer alan idldMar mil
letlimiz için gerçekten ağırdır. Hepimizin bildiği gülbi, 
tarihte hiçbir devlet Türk Milleti kadar insanî değer
lere ve özellikle azınlıklara ve diğer mucitlerin hak
larına saygı göstermemiştik. Tarihimizin her sayfası, 
atalarımızın bu konuda iftihar edebileceğimiz tutum 
ve davranışlarıyla doludur. 

IBu nedenlerle tarihî gerçekleri çarpıtan söz ko
nusu Erimeni tasarılarına karşı harekete geçmemiz; 
gerçeklerin Amerika'da olduğu gibi uluslararası ka
muoyu önünde de ortaya konması için çaba sarf et
memiz, hem doğal ve hem de atalarımıza karşı ta
rihî sorurnluluğumuzun bir ifadesiydÜ. 

Sayın milletvekilleri, 'bu yıl teklif edilen karar 
tasarılarından birimcisi, 1948 senesinde Birleşmiş Mil-
letlerde kabul edilen, bizim de taraf olduğumuz Soy* 
kırımı Sözleşmesinin Amerikan Temsilciler Meclisin
ce onaylanmasına ilişkin yasa tasarısına, Ermeni soy
kırımının da ilavesini öngören bir ibareyi teşkil et
mekteydi. Hükümetimizce ilgili çevrelerde gerekli 
uyarlıların yapılması sonucu, bu ibarenin tasarı met-
nlinden çıkarılması sağlanmıştır., 

Diğer bir tasarı ise, Ermeni asıllı bir milletvekili 
tarafından Temsilciler Meclisline sunulmuş ve müfrit 
Ermeni (görüşlerine yer veren bir metin teşekkül et
miştir.: Bir benzeri geçen yıl da sunulmuş olan bu 
metfin de, büyükdçfflğimizin devamh ve gayretli ça
lışmaları sonucu, Temsilciler Meclislinde taraftar bu
lamamıştır. 

Değerli miletvekileri, basınımız ve kamuoyunda 
büyük bir hassasiyetle takip edilen ve yansıtılış tarzı 
itibariyle de mületiımizi ziyadesiyle üzen bu önemi 
konu üzeninde hükümetimizce önemle durulmuş ve 
son 5 ay içinde iktidar ve muhalefete mensup rnil-
letvefcüerinden müteşekkil 2 ayrı parlamento heyeti 
Amerika Birleşik Devletlerine gönderilerek, konunun 
Türkiye açısından ehemmiyeti ilgililere önemle anla
tılmıştır. Sayın Başbakanımız da 2 ay önce Başkan 
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Reagan'ın davetlisi! olarak Amerika Birleşik Devlet
lerine vaki resmî ziyaretlerinde, Türk-Aımerikan iliş
kilerini önemle etkileyecek olan bu tekli: ve tasarı
ların kanunlaşması 'halinde doğacak neticeleri, çeşitli 
düzeylerde yapmış oldukları temaslarda dile getirmiş 
ve 'bunların önlenmesiiniı İstemiştir. 

Ayrıca, Türkiye'yi daha yakından 'tanımak ve du
rumu öğrenmek üzere, Amerikan Temsilciler Meclisi 
üyeieründen mürekkep ibüyüfc bir heyeti de Türkiye' 
ye davet dtmişlerdir. 2 ıgün evvel Ermeni soykırımı 
tasarısının Temsilciler 'Meclisinde reddedilmesinde 
bu ziyaret ve 'temasların önemi etkilerini takdMeri-
nize arz ederim. Keza, Dışişleri Bakanlığımızla Va-
şingtora iBüıyükdçİliğilmizkı ibu konudaki gayret ve ça
lışmalarına da burada işaret etmekten (büyük bir kı
vanç duymaktayım. Bu amada, Amerikan kamuoyu
nu aydınlatma konusunda Amerika; B'irleşiik Devletle
rinde yerleşmiş Türklerin kurdukları çeşiMi dernekler 
.aracılığı ile sağladıkları kıymetli yıardıın ve katkıları 
da vurgulamayı bir görev addediyorum. Sırası gel
mişken, milletlerin birbirini tanıma ve tanıtılma faa
liyetinde parlamentolar arası temasların önemine de 
değinmek •istiyorum. 

Sayın Başbakanımız tarafından davet edilerek 10 
gün evvel ülkemizi ziyaret etmiş olan Temsilciler Mec
lisi Silahlı Kuvvetler Kornösyonunun 21 kişilik sayın 
üye ve müşavirlerinin buradaki temasları sonunda îs-
*anlbul'dan Meclis Başkanlarını telefonla arayarak oy
lamanın kendi müşahede ve görüşleri alınmadan ya-
pılmaıması yolundakli müracaaltları ile Amerika'ya 
döndükten sonra yaptıkları çalışma ve Temsilciler 
Meclisi üyelerine verdikleri bilgi ve teklif aleyhinde
ki oyları da neticenin istihsalinde değerli bir katkı 
teşkil1 etmiştik. 

1. — Sayıştay Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına ge
çiyoruz. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki .teşkilâtına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz, 

Yukarıda çok kısa hatlarıyla izah ve ifadeye ça
lıştığım bu müşterek gayret ve mesailer neticesi elde 
edilen başarıyı bilgi ve fakdklerıtniize arz eder hepinizi 
saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îlter. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Afyon Milletvekili Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 

iki arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine ve Bu Kanun ile Diğer Kanunların 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılması
na İlişkin 1425 sayılı Kanunun 19.6.1979 günlü 2251 
sayılı Kanun ile Değişik Ek 1 inci Maddesine Fık
ralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifini geri aldık
larına dair önergesi (2/26, 4/117) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
içtüzüğün' 76 ncı maddesine göre verilmiş bir 

önerge vardır, okytuyorurn : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve 
Bu Kanun ile Diğer Kanunların Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına İlişkin 1425 sa
yılı Kanunun 19.'6.1979 günlü, 2251 sayılı Kanunla 
Değişik Ek Birinci Maddesine Fıkralar Eklenmesi
ne Dair Kanun Tekliflimizi geri alıyoruz^ 

Gereğini arz ederiz. 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu Turgut Sera Tirali 

Afyon Giresun 
Lütfullah Kayalar 

Yozgat 
İBAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo

nunda bulunan teklif geri verilmiştir, 

Sayıştay Komisyonundaki açık üyelik için Anava
tan Paniği Grubunca Elazığ Milletvekili Sayın Naci • 
Taşel aday gösterilmiştir. Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlmiştlir. 

)1 ıinci sırada Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Başbakandan sözlü sorusu var̂  

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 

Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 

Soru önergesi ertdenmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'. 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

IBAŞIKAN — Sayın Nalbamifoğiu'nun Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanımdan sözlü sorusuna geçi
yoruz. 

ISayın Nafllbamtloğlu burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok* 
iSoru önengesli ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

(BAŞKAN — Yine ISayın Nalbanltoğlu'nun Ener
ji ve Talbiî IKJaynıalklar Balkanından sözlü sorusu var 
3 üncü Binada,/ 

ıSayın Nalbantoğlu buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?* Yok. 
İSoru önergesi ertelenmiştir. 
4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada İçel Milletvekili Ali 
Hhsan Elgin'in Başbakandan sözlü sorusu var. 

ISayın Ali îhsan Elgin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
İSoru sahibimin ikinci defa 'bulunmaması sebebiy

le soru önergesıi düşmüştür. 
5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in 
Barbakandan Sözlü sorusunla geçiyoruz. 

Sayın Biçer?.. Yok. 
Cevap verecek sayım bakan?.. Yoki 
İSoru önergesi ertelenmişte!, 
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — îçel MMetvekli Filleri Sağlar'ın Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü sorusuna 
geçiyoruz, 

Sayın Sağlar?.. YdL 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
İSoru önergesi ertelenmiştiir, 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Sayın Cüneyt Canver' 
ün, Başbakandan Sözlü sorusu var. 

Saym Canver?.. Burada, 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay* 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Saym Ahmet Sırrı Öz
bek'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu var. 

Saym Özbek?.. Burada; 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'int Konya İli 

Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Balkanın
dan sözlü sorusu var. 

Sayın Erel?.. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'int Konya 

ilindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusiı 
var. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir, 
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili 
Şalim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu var. 

Sayın Erel?.. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?,* Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
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12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,, Konya \ 
ili Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili I 
Salim Erel'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü sorusu var. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/367) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'in Adalet Bakanından sözlü so
rusu, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

14. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa 
alman ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba- ı 
kanından sözlü sorusu var. 

Sayın Yusuf Demir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür

kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Malatya Milletve
kili Sayın Ayhan Fırat'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu var. 

Sayın Fırat?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
16. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu var. 
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j Sayın Abacigil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

17. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ih-. 
[ racatındaki «.Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, içel Milletvekili 
Edip Özgenç'in Başbakandan sözlü sorusu, verilen 
mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

18. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki soru, İzmir Millet
vekili Rüştü Şardağ'ın izinli bulunması sebebiyle er
telenmiştir. 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 
nin «İnkılap kanunları» na aykırı hareket ettiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
J Bahriye Üçok'un, Başbakandan sözlü sorusu var. 

Sayın Üçok?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
20. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or

man köy ve köylüsüne yansıltılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

BAŞKAN — 20 ncı sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü sorusu var. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» ad
lı stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İçel Milletvekili Fik
ri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü sorusu var. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
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22. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz
mir Alsancak Devlet Hastanesine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(67376) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/694) (S. Sayısı : 335) (1) 

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

Geçen birleşimde, Serbest Bölgeler Kanunu Ta
sarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine baş
lamış ve 2 nci maddenin müzakeresini tamamlaya
rak, 3 üncü maddenin müzakeresine geçmiş bulunu
yorduk. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
a) işletici kuruluş : Serbest bölgeyi işleten ka

mu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek 
veya tüzelkişileri, 

b) Kullanıcı : Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede 
belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişiyi, 

c) Döviz : Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı tarafından konvertibl sayılan paralar veya ödeme
yi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri, 

İfade eder. 
(BAŞKAN — Mad!de üzerinde söz isteyen?.. 
.'İSMAİL ŞONGÜ'N (Denizli) — Redaksiyonla il

gili bir talebim Var Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Şemgün. 
H'SMAÎL ŞENOÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Ideğerli mlilletvekiîleri; küçük Ibir redaksiyon mesele
siyle huzurlarınızı işgal ediyorum., 

Buradaki (a) bendinde «İşletici kuruluş» taıbiri 
geçmekte, (İb) bendinse ise sadece «'Kullanıcı» taıbiri 
geçiyor. Halbuki ibu «Kullanıcı» tabiri de «Kullanıcı 
kuruluş» olabilir. Eğer Ibir paralellik sağlanması is-

(1) 335 S. Sayılı basmayazı 5.6.1985 tarihli 107 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 22 nci sıradaT tzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu var. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

fenİyorsa (buradaki «[İşletici kuruluş» yerine sadece «İş
letici» denebilir veyahut da «Kullanıcı» ifadesinin ya
nına bir «Kuruluş» kelimesi eklenebilir diye düşünü
yorum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Efendim, sayın komisyon bu redak

siyon teklifine iştirak ediyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AUAATTİN FIRAT i(Muş) — 'Sayın Başkan, «İşleti
ci» ve «Kullanıcı» şeklinde olursa 'katılırız. Eğer «Ku
ruluş» olursa diğerinde Ibir yanlış anlama meydana 
gelebilir. «İşletici» Ve «Kullanıcı» olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — (a) fıkrasındaki «İşletici kuruluş» 
ifadesi «İşletici» olarak mı düzenlenecek sayın ko-
imisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Evet efendîm. 

BAŞKAN — Maddeyi düzenlenmesi istenilen şek
liyle yeniden okutuyorum efendim. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
|a) İşletici : Serbest 'bölgeyi işleten'kamu kurum 

ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel
kişileri, 

|b) Kullanıcı : Faaliyet, ruhsatı alan ve (bölgede 
Ibellt Ibir işyeri bulunan gerçek veya 'tüzelkişiyi, 

ic) Döviz : Türkiye Cumlhuriyet Merkez Bankası 
tarafından kohveıtilbl sayılan paralar veya ödemeyi 
sağlayan IbJer nevi hesap ve 'belgeleri, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 3 ündü madde üzerinde başkaca söz 

isteyen?.. Yok. 
Sayın komisyon, bu son okunuş şekliyle madde

ye iştirak ediyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen

dim? 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 »BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz Sayın Başkan.' 
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BAŞKAN — Maddenin düzenleniş şekline komis
yon ve hükümet katılmaktadırlar. 

Maddeyi okunmuş olan son şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 
ündü madde kalbul ddilmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bir hususu hatır
latmak istiyorum. Buradaki «İşletici kuruluş» «tabiri 
«İşletici» olarak redak'te edildiği İçim, metnin içinde 
bundan sonra geçen ibütün «işletici kuruluş» tabirleri
nin de «İşletici» olarak düzeltilmesi lazım. Aksi halde 
kanundaki maddeler arasında İbir tutarsızlık olur efen
dim. 

(BAŞKAN — Komisyon geldikçe hatırlatırsa o re
daksiyonu yaparız. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
'Faaliyet konulan 
MADDE 4. — Serbest bölgelerde, Ekonomik tş-

ler Yüksek Koordinasyon Kurulunca uygun görüle
cek her türlü sınaî, ticarî ve hizmetle ilgili faaliyetler 
yapılabilir, 

İFiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu 
kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuat
la verilen yetkiler serlbest 'bölgelerde uygulanmaz. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) - Söz İstiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenlgün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; konuşulmakta olan 4 üncü 
madde faaliyet konularını (kapsamaktadır. Faaliyet 
sınaî, ticarî olabileceği ıgilbi hizmet alanında da ola
bilir. 

|Seıtbest bölgeyle iştigal eden, bizden önce bu alan
larda çalışmakta olan etrafımızdaki komşu ülkelere 
bakıyoruz, üretim alanlarının neler olduğu aşağı yu
karı belli. Birkaç misal vermek lazım gelirse, hemen 
arz edeyim : Mesela Mısır'da tıbbî araç, ıgereç, giyim, 
araba lastiği, makine montaj, tekstil, petro kimya, 
elektrikli aletler ve elektronik sanayileri serbest böl
gelerde üretim yapmaktadırlar ve bu serbest bölgelere 
yatırım yapan ülkelerin başında da Fransa, İtalya ve 
Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. 

jürdünlde gübre, kimyasal madde, besin maddesi 
ve ıgemî tamiri; Fas'ta konserve, pamuklu dokuma, 
ıgübre, meyve özü ve yakınımızdaki Suriye'de giyim, 
iç çamaşırı, diş macunu, kozmetik, parfümeri, buzdo
labı, havalandırma aletleri, meyve suları, oto radya

törü, prefabrik ev, mücevherat ve halı faaliyetleriyle 
iştigal edilmektedir serlbest bölgelerde. 

Hükümetimiz bu konuyla uzun zamandan (beri 
'meşgul olduğuna göre, Türkiye'de mukayeseli üstün
lüklerimiz yönünden, yarın serlbest 'bölgeler kurul
duktan sonra, işletilmeye geçerken, bu bölgelerde han
gi tip üretimlere daha çok yer verileceği konusunda 
bir fikre sahip olması lazım ıgelir 'diye düşünüyorum 
ve onun için sayın hükümetimizden soruyorum : Aca
ba, şimdiden Devlet Planlama Teşkilatının (da yardı
mıyla belirledikleri üretim alanları var mıdır? Lütfe
dip bildirsinler, öğrenelim. 

İkincisi; maddenin ikinci fıkrasında fiyat, kalite 
ve standartlarla ilgili olarak herhangi bir mevzuatın 
serbest bölgelerde uygulanmayacağı, daha doğrusu bu 
mevzuatla İştigal eden kamu kurum ve kuruluşların, 
yetkililerin serbest bölgeler İçin geçerli olamayacağı 
ifade edilmektedir. 

(Değerli arkadaşlarım, fiyat meselesini anlıyorum. 
Türkiye'de yurt içinde belli bir 'fiyat vardır, onun 
altında veya üstünde satılmaz, onu kabul 'ederim; fa
kat bu kalite ve standart meselesinde benim düşünü
şüm biraz farklı. Kalite ve 'Standart, o malın satı
mını sağlayan ve o malı alan müstehlikin güvenini 
temin eden, onun aldatılmasını önleyen bir husus
tur. Acaba niçin gerek görülmüştür serbest bölgeler
de üretilen mallar da kalite ve standart aranmaz fik
rine, niçin bu fikre yönelinmiıştir? Bunun da İzahını 
değerli hükümetlimizden almak (istiyorum. Çünkü be
nim anlayışıma göre bilakis kaliteli ve standartlı oldu
ğu takdirde, Türkiye'nin belli bir serlbest bölgesinde 
üretilen malın ihracı daha mümkün olacaktır ve dış 
dünyada daha aranır olacaktır, 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
TARIM ORMAN VE KDYıîŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Söz i'Myoram Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Bakan. 
(TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu 
madde ile ilgili olarak ileri sürülen görüşlere cevap 
vermek için söz almış bulunuyorum. 

, (Serbest (bölgelerde yapılacak her türlü sınaî, ticarî 
ve hizmetle İlgili (faaliyetlerin, Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek alan
lar olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar 
yaptığımız çalışmalara göre, Türkiye açısından ser-
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ibest bölgelerde ilk plarida mümkün olabilecek işler 
şunlar olarak görülmektedir : Konfeksiyon, ayakka
bı, derii - kösele sanayii, entegre saya, mısır glibi iş
leme ve büyük depolama .tesisleri, gübre sanayii, ta
rım ilaçları sanayii, ilaç sanayii, Ibazı petro - kimya 
maddeleri sanayii, tekstil boya maddeleri, elektronik, 
optik, elektrikli ev aletleri, bilgisayar ve parçaları sa
nayii, bazı otomotiv dalları, depolama ve ambalajla-
m'a tesisleri gjM Şüıplhesiz ki bu tadadî ıbir listedir; 
İhtiyaca göre ve Ibu bölgeye yapılacak taleplere göre, 
Ibu sahalar geriişletilebilir, daraltılabilir. 

Diğer taraftan, Ibu maddede getirdiğimiz fiyat, ka
lite ve standartlarla ilgili olarak, kamu kurum ve ku
ruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yet
kiler, serbest bölgelerde uygulanmaz dediklerimiz için
de şunlar vardır efendim : 

Bildiğiniz gibi, muhtelif kanunlarla, çeşitli (bakan
lıklara ve kuruluşlara, fiyatlar konusunda, standartlar 
konusunda ve kalite konusunda, bunların kontrolü 
bakımından yetkiler verilm'iştir. Biz, serbest bölgeler
de Ibu yetkileri kullanmayı uygun görmedik; özellikle 
fiyat açısından, -ki sayın konuşmacı bunu dile ge
tirdiler- zaten mümkün değil. Yarii, fiyat konusunda 
herhangi bir tahdit eldic'i hüküm ıgetirmemiz prafik 
olarak mümkün değil, serbest bölgenin tabiatına da 
uygun değil. 

Kalite ve ıstaridarftlar konusunda geltirdiğim'iz de 
şudur ': Bildiğiniz gibi, serbest bölgenin Türkiye ile 
yapacağı ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Bu ba
kımdan, serlbest bölgeye ıgiren çıkan bütün mallar 
zaten bu kontrole tabidir, IBü bakımdan, ayrıca ser
best bölgelerde böyle bir koritröle gitmenin, bürokra
siden başka bir fa!yda sağlamayacağı düşüncesinden 
hareket edilmiştir ve orada yapılacak faaliyetlerin da
ha kolaylıkla yürütülmeline imkân sağlanmıştır. Çün
kü, ithalat ihracat rejimi bakımından, Türkiye'ye gi
ren çıkan bütün malların kontrolleri zaten yapılmak
tadır. Bu bakımdan, serlbest bölgede tekrar böyle bir 
kontrol yapılmasının faydası değil, mahzurları olacağı 
düşüncesindeyiz. 

(Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Madde Üzerinde başka söz isteyen?., 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz rica ediyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇEUİKBAŞ (Burdur) — Muhterem Baş-

kan, değerli arkadaşlar; biraz evvel sayın bakan da 
konu üzerinde Ibilgi verdiler. Serlbest bölgeler aslın

da, dışa 'açık, beynelmilel rekabet içerisinde çalış
mak durumunda olan bölgelerdir ve ilgili memleket
lerin gümrüklerinin dışında telakki edilen yerlerdir. 
Bu itibarla, buralarda çalışacak müesseselere ne ka
dar hareket serbestisi, ne kadar süratle karar almak, 
ne kadar süratle mal sevk etmek 'imkânlarını tanır
sanız, o nispette muvaffakiyet sanısı artar. 'Beynelmi
lel rekabete mevzu olan mallarda, esasen satıcı malı
nı -satabilmek için fiyat ve kalite standart bakımından 
azamî itinayı göstermek medburiyetindedir. Aksi tak
dirde malını satamaz. 

Bu itibarla, serlbest bölgelerden istenilen, umulan 
faydanın elde ddilebilmes'inin tek şartı, buralarda ku
rulacak müesseselerin mümkün olduğu kadar hareket 
serbestliği içinde çalışmalarıyla ilgilidir. Bu itibarla, 
'maddelerin heyeti umumiyesi tetkik edildiğinde, gö-
rülecek'tir ki, esasen burada çalışmalar gümrük dışın
da telakki edildiği için, Türkiye'ye girdiği takdirde 
nihayet Türkiye'nin dış ticaret mevzuatına tabi olarak 
muamele yapılacaktır; aksi takdirde, esasen bura
nın 'bütün mamulatı, masnuatı doğrudan doğruya en
ternasyonal pazarlara sevk edilecektir. Bu itibarla, 
ıbu maddenin böyle yazılmasında büyük isabet var
dı^ 

Bunu arz etmek için söz aldım. 
Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sıra sorulara gelmiştir. 
Buyurun Melen. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — «Sayın 

Melen» diye hitap etmeniz gerekirdi. 
IBAŞKAN — Efendim, bazan sürçü lisan olabi

liyor. Ben her zaman «sayın» kelimesini kullanıyorum 
ve nezaketimden hiçbir şey eksilmez efendim. Zatı 
âlinize her zaman «sayın» diye hitap etmişimdir 
efendim. IBen Sayın Melenlden özür diiliyorum. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hep öbür 
taraf için kullanıyorsunuz, bu taraf için kullanmıyor-
sunuz* 

(BAŞKAN — ©en Sayın Melen'e karşı ve diğer 
milletvekili arkadaşlarıma karşı daima saygılıyımdır. 
Bu itibarla, Başbakanlık yapmış bir milletvekiline ke
za saygım daha sonsuzdur. Bu nedenle bana hatır
latmanıza gerek yoktur. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bir sürçü lisan olduğunu da ifade ettikten sonra 
bu kadar ileri gitmenizi de fazla hassasiyet olarak 
telakki ediyorum, 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Hepimi-
zin hassas olması lazım, 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın Melen, 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, madde 

Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulundan bahsedi
yor. 'Bu Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulu ka
nunla 'kurulmamışitır, balkanlar 'kurulu kurmuştur. Bir 
(başka bakanlar 'kurulu 'bu kurulu (kaldırabilir. O vakit 
bu madde boşlukta kalır. Kim yapacak bu görevi? 

'BAŞKAN — Bu 'konuya sayın hükümet cevap arz 
edecekler mi efendim? 

flARIM ORMAN VE KÖYİŞUERİ (BAKANI H 
HÜSNÜ DOĞAN — Arz edeyim efendim. 

Şimdi tam hatırlayamıyorum; fakat zannediyo
rum diğer kanunlarda da bu nevi ifadeler kullandık, 
atıflar yaptık. Bu Ibakumdan 'bunun bir mahzur teşkil 
edeceği düşüncesine Ihükkümet olarak iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Şengün, buyurunuz. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 'Sayın Balkanım, 

Türkiye'de muhtelif mıntıkalarda kurulabilecek ser-
'best bölgeler, sadece Türkİyeye yönelik faaliyette 
bulunmayacaklardır. Daha doğrusu demin sözü edi
len kalite ve standart konusunda, gayet tabiî serbest 
bölge Türkiye'ye ihraçta bulunduğu.takdirde, Türki
ye ona karşı İthalatta bulunduğu takdirde, bizim mev
zuatımız içinde kalite ve standart aranacaktır; fakat 
Türkiye'deki serbest bölgeler, Mersin Yumurtalık'ta 
ve diğer yerlerde, dış dünyaya eğer ihraçta bulunduk
ları takdirde, bu serbest bölgelerde ola ki öyle ma
muller imal edilir, kalitesizidir, standartsızdır, bu tak
dirde bütün dünyada Mersin serbest bölgesinde üre-
tilen mal kalitesizdir fikri yerleşmiş olacaktır. Bu ha
diseye ıbir örnek vermek lazımsa, Honıg Hong'dan Tür
kiye'ye oto ampulü itJbal edilmiştir. Ancak her bir 'am
pulün bir aylık ömrü olmuştur. Halbuki Türkiye'de 
üretilen oto ampullerinin ömürleri 1 ila 2 yıldır. Sa
yın bakan anlatabildim mi? 

İBAŞKAN — Sayın Şengün, hitabınız Başkanlık 
kürsüsüne ve Başkana olacaktır ve Başkan bunu ten
sip ettliği takdirde de hükümete yöneltecektir. Bu iti
barla bu konuya riayet etmenizi rica ediyorum. 

İSayın Bakan, buyurunuz. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLJERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu konuya bİ-
raz evvelki konuşmamda cevap verdim. Sayın Çelik-
baş da bu konuda değerli görüşlerini 'ileri sürdüler. 

Serbest bölgelerde yapılan imalat, oradan dünya
ya yapılan ticaret kendi şartlan içerisinde tezahür 
eder. Bizim burada getirdiğimiz- husus şu : Orada 
herhangi bir şekilde bölge otoritesinin kontrolü yok-

l tur anlamında değil, Türkiye'de bu konuyla ilgili ola
rak kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiş olan yet
kilerin uygulanmayacağını ifade ediyoruz; ikisi aynı 
şey değil. 

Diğer taraftan, serbest bölgelerin şayet kalite ve 
standart yönünden üretiminde herhangi bir eksiklik, 
aksaklık olursa, zaten bu dünya piyasası içerisindeki 
yerini alır. Hönig Kionlg'dan da ben bir kere ampul 
getiririm, ikinciyi zaten igetiirmem. Hadise budur. Bu
nu kendi mantığı içjinde değerlendirmek lazım Sayın 
Başkan, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

I Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

ıGörüşülmeklte olan tasarının 4 üncü maddesinin 
son paragrafının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

iMadde 4 son paragraf : «Fiyat, kalite ve standart
larla ilgili olarak uluslararası mevzuat, yöntem ve uy
gulamalar dikkate alınır.» 

Tülay Öney Erol Ağabil 
'İstanbul Kırklareli 

{Hayrullah Olca Muhittin Yıldırım 
izmir Edirne 

ıGüııeyti Canver Fikret Ertan 
Adana İzmir 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİİN FIRAT (Muş)'— 'Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 'Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 4 üncü madddenin müzakeresi 
başladığından beri üye arkadaşlarımızın benim verdi
ğim bu önergeyle ilgili olarak birtakımı noktalara de
ğindikleri görüldü. 

(Şimdi, serbest bölge, Türkiye'nin gümrük hattı 
dışında bir yer olarak addedildiği için ve orada faali
yet gösterecek olan işletmelerin elini kolunu serbest 
bırakmak temel amaç olduğu için, Türkiye'deki kamu 
kuruluşlarınca yapılacak birtakım köntrollardan bu
radaki faaliyetleri azade tutmak belki anlamlı görüle-

I bilir. Nitekim, sayın balkan da, Anavatan Partisinden 
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ilgili 'bir sayın milletlvekili arkadaşımız da tou mese
lenin mantığını İzah öttüler. Kısmen katılmak müm
kündür; ancak kısmen diyorum, şu nedenlerle : 

Sayın Ibakan dediler ki; «Burada yapılacak olan 
faaliyetlerden elde edilecek ürünlerin çok 'büyük ço
ğunlukla dünya pazarlarında pazarlamması söz konu
sudur. O halde burada yapılacak üretim eğer kalite 
açısından, fiyat ve standart açısından zaten uygun de
ğilse, dünya pazarlarında satış şansı fevkalade azala
caktır ve 'buradaki firmalar ister istemez 'bu kalite ve 
standartlarını yükseltip dünya pazarlarında yerlerini 
bulmak zorunda hissedeceklerdir kendilerini. Onun 
için 'biz herhangi bir kontrol uygulaması yapmayalım, 
(bunu uygun görmeyelim.» 

Ancak sayın arkadaşlarım, 'burada faaliyet göste
recek olan firmalar herhangi 'bir kalite ve standart 
(bozukluğu nedeniyle dünya pazarlarında hu mallarını 
pazarlayamazlar ise, 'ben endişe ederim ki, çok büyük 
Iblr çoğunlukla Türkiye'ye satmak yolunu arayacaklar
dır. O takdirde (biz buradaki malları ithal ediyor du
rumuna düşeceğiz. Şimdi sayın balkan 'orada da di
yorlar ki; «Türkiye'nin bir ithalat rejimi vardır. Yurt' 
dışından yapılacak mal ithalatında uygulanan birtakım 
kontroller duş ticaret rejimi içlinde za'ten mevcuttur, 
biz de bunu o safhada uygulayacağız.» Fakat bizim 
yurt dışından yaptığımız mal ithalatında gerçekten ka
lite ve standart kontrolümüz ve uygulamalarımız yok
tur. Fiyat açısından bazı düzenlemelerimiz ve uygu
lamalarımız vardır; fakat ithalat rejiminde kalite ve 
standart açıisından fazla bir kontrol yoktur. 

ALİ RIFıKI ATASEVER '(Tekirdağ) — Var, var; 
diş macununu Türk Standartları Türkiye'ye sokma
dı. 

BAŞKAN — Efendim, fikrinizi kürsüden söylersi
niz sayın milletvekili. Sayın milletlvekili önergesini mü
dafaa ediyor. 

Devam edin efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Şimdi bir defa işin 

sıkıntılı tarafı; Türkiye'ye ilihal ederken (bunların ka
lite ve standart açısından yeterli bir kontrole tabi tu
tulamayacağı olduğu kadar, niçin Türkiye'nin bir ser
best bölgesinde veya Türkiye tarafından geliştiril
miş bir serbest bölgede faaliyet gösterecek olan ürün
lerin kalite ve standartları düşük olabilir diye veya dü
şük de yapılsa ziyanı yoktur diye bir fikre sahip ola
lım. 
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(Biz getirdiğimiz önergeyle dedik ki, burada açık
ça faaliyet gösterecek olan kişilere fiyat, kalite ve stan-: 
dartlarla ilgili olarak kamu kürüm ve kuruluşlarına, 
kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest 
(bölgelerde uygulanmaz diye fevkalade büyük bir açık 
bono vereceğimize, bJiç böyle 'siöylemeyel'im, yalnız di
yelim ki, önerge buna amirdir; «Fiyat, kalite ve 'stan
dartlarla ilgili olarak, uluslararası mevzuat, yöntiem 
ve uygulamalar dikkate alınır.» Hiç olmazsa, uluslar-
ararası platformda geçerli (birtakım genel normlar var
dır. Burada faaliyet gösterecek olan Özellikle yaban-' 
cılar ve Türk müteşebbisleri lütfedip bu uluslararası 
normlara uysunlar ve burada çok zorlayıcı herhangi 
bir müeyyide de getirmiyoruz; «Uluslararalsı usul, yön
tem, mevzuat gibi şeyler dikkate alınır» diyoruz. Bu
nu. lütfedip dikkate alsınlar. 

[Hükümetin şu teklife katılmayışının mantığını bul
mak fevkalade Zor geldi bize. 'Biz, yine onların üze
rinde herhangi bir kontrol uygulayacak değiliz; fa
kat kendileri buraya gelirken bilsünler ki, bir uluslar
arası normlara uygunluk aranacaktır. Ne safhada ara
nacaktır; maddenin başında söyleniyor. Ekonomik iş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulunca bir izin verilir
ken veya sonraki maddelerde gelecek, Devlet Planla
ma Teşkilatınca bir faaliyet ruhsatı verilirken bu tip 
uluslararası normların dikkate alınacağını bilsinler. 

Bu açıdan bu önergeyi getirdik. Sayın hükümetin 
(buna iştirak edeceğini ben gerçekten umuyordum. Ma
demki serbest bölgelerdeki faaliyetler daiha ziyade 
uluslararası platformlar için geçerli addediliyor, o za
man hiç olmazsa, orada faaliyette (bulunan müteşeb
bis de buna uymak durumunda olduğunu bilmelidir. 
önergeye katılmamış, olmalarını üzüntü ile karşıladım. 
Yüce Genel Kurulun tasviplerine ve tensiplerine arz 
ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir hususu arz etmek istiyorum : 
Sayın Başlbakanımız Genel Kurula girerken koruma 
polisi ile birlikte giriyor; koruma polisi de tabanca 
ile giriyor. Dütfen bu hususa dikkat edilmesini, ikaz 
etmenizi rica ediyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

IBAŞ'KAN — Efendim, idare amirlerimin vazifesi
dir; idare amirleri İçtüzük gereğince ne varsa, onu ya
parlar. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Makide kalbul ekilmiştir. 

5 inci madddeyi okutuyorum : 

• İKİNCİ BÖLÜM 
Serbest Bölgenin Düzenlenmesi 

Bölgenin düzenlenme esasları 
MADDE 5. — Serbest bölge ilan edilen yerlerde 

ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Ka
nunu 'hükümlerine ıgöre sağlanabilir. 

Yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ruhsat almak 
kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilir. 

Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesis
lerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla 
ilgili diğer bütün 'izinler ve ruhsatlar bölge müdürlü
ğünce verilir ve denetlenir. 

Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafın
dan yerine (getirilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde «öz isteyen?.. 
Buyurun ISayın Melen. 
FERİT MEUE'N (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; . muhalefet şerhimde de belirttfiğim gibi, 
bu tasarı maalesef birçok noksanlarla ıgelmiştir ve bu 
yüzden korkarını ki, tasarı işlemez bir tasarı hainde 
k'anunlaşacakltır. Umumiyetle Devlet Planlama Teşki-, 
latı tarafından hazırlanan tasarılar böyle oluyor, bir 
hukukî 'süzgeçten geçmediği için bu nevi -eksikliklerle 
•gelebiliyor. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, ekonomik 'işler koor
dinasyon kurulu bakanlar kurulu tarafından kurul
muş bir teşekküldür, başka bir bakanlar kurulu ge
lir, nitekim eskiden de olmuştur, bil kurulu kaldırır. 
O vakit, kanunla kurulmamış olduğu için, bütün bu 
maddeler boşlukta kalır, bu kanun işlemez, yeni bir 
kanun getirmek lazımdır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (fetaribul) — Ka
nunla kurulmuştur. 

FERİT MELEN (Devamla) — öyle mi? 
İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ka

nunla kurulmuştur. 
FERİT MELEN (Devamla) — Öyle sanmıyorum. 
(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Öyle 

öyle. 
FERİT MELEN (Devamla) — öyle ise, kanunla 

kurulmuşsa mesele yok; ama sayın bakan bunu ifa
de etmedi. «Buna eskilden de atılflar yaptık, şimdi de 
yapıyoruz» şeklinde bir beyanda bulundu. 
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ı BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ka
nun kuvvetlinde kararnamede vardır efendim, KIT 
Kanununda vardır, 

FERİT MELEN (Devamla) — Onu tetkik etmek 
lazım, tabiî Başbakan söylüyorsa doğrudur. 

ıBu ma'ddede de istimlak konusu var. 2 nci mad
dede bu bölgelerin kurulmasını firmalara bıraktık; yer
li ve yabancı firmalar, şirketler, kalmu kuruluşları. 

Şimdi, bu istimlaki kim yapacaktır? istimlakte bir 
menafi-i umumiye kararı, yani kamu yararı kararı 
vermek lazımdır, istimlak Kanununda o mercii tayin 
eden hükümler var. Şimdi 'burada bu kararı kim 
verecektir; kanunda belirtflmemiştlir. istimlak mua
melesini hangi daÜre takip edecektir; behYtiitaemiştir.-
Elbette ki firmalar," şirketler istimlak yapamazîar, 
onlara istimlak yapma hakkı verilemez, böyle bir yet
ki devredilemez, bu bir kamu tasarrufudur. Binaena
leyh, kanunda bunu belirtmek lazımdır. 

Diğer taraftan, orada vatandaşlar varsa, şüphesiz 
o mıntıkadan tahliye edilecektir, evleri İstimlak edile
cektir. Bu yüzden kendilerine tazminat verilmesi ge
rekecektir. Bunlar nasıl tanzim edilecektir, belirtilme
miştir. Lültffen bunu izah etsinler, bu muameleler na
sıl cereyan edecektir, bu kanun boşluğu ne ile dol
durulacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, açıklamaları

nız kısa ise yerinizden konuşabilirsiniz. 

/TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLEİRİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOÖAN — Kısa efendim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu kanun 
tasarısının müteakip maddelerindeki hükümlerde, han
gi kanunların serbest bölgelerde uygulanmayacağı, 
serbest 'bölgelerin hangi kanunlardan muaf tutuldu
ğu açıklıkla belirtilmiştir. Bunun dışında Türkiye 
Cumhuriyetinin bültiün kanunları serbest bölgelerde 
geçerlidir. Dolayısıyla burada, Kamul'aşltırma Kanu
nunda hangi ifadeler varsa, kamulaştırma ile ilgili pro
sedür ne ise, o olduğu gibi burada da uygulanacak
tır. Bu sebeple, hiçbir şekilde boşluk yoktur; mesele
nin sahibi de bellidir, uygulanacak hükümler de bel
lidir. 

Şimdi, burada «Ancak Kamulaştırma Kanunu hü
kümlerine göre sağlanabilir» denilmiştir. Tabiatıyla 
kamulaştırma işlemlerini ancak devlet yapar. Şayet 
orada herhangi bir şekilde kamulaştırmaya ihtiyaç 
yoksa, o doğrudan doğruya ister bir özel kuruluşa, is
terse bir tüzel kuruluşa bırakılabilir, ki Orada zaten 
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kamulaştırma (bahis konusu değildir. Bu maddenin bu 
şekilde yazılmasının selbdbi Ibudıur efendim. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
JlSMAUL ŞENGÜN ı(Denizli) — Sayın Başkanım 

ibir sualim var ©fendim. 

.-/BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
(Î'SMAİL ŞENGÜN ^Denizli) — Maddenin ikinci 

paragrafında : «Yerli ve yabancı gerçek tüzelkişiler 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ruhsat al
mak kaydıyla faaliyette bulunabileceklerdir» deniliyor. 
Aca'ba Ibu ruhsat vermenin kriterleri neler olacaktır? 
Aydınlatırlar mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYılŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanını, 'bunların kri
terleri kanunda yazılmaz, hiçlbir şekilde kanunlarda 
yazı'lmaz. Bugün İbir teşvik sistemimiz var, bugün bir 
Yabancı Sermaye Kanunumuz var. Hiçlbir kanunda 
denmemiştir ki, iburiların kriterleri' şunlardır ve şun
lara igöre ruhsat verilir, izin verilir. Yabancı Serma
ye Kanununda, Türkiye'nin rnenfaatına uygun olma
sı, herhangi İbir şekilde ayrıcalık teşkil etmemesi gibi 
3 tane (basit hüküm vardır. Buna göre hükümetin tak
diri içerisindedir. Birincisi ıbu. 

Aynı şekilde teşvik mekanizması içinde bunun sis
temi kurulacaktır. Diğer taraftan kanunun Ibiratz evvel 
görüşülüp kabul edilen 4 ündü maddesinde, hangi 'hiz
metlerin nasıl yapılacağının da zaten Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulunca tösplit edileceği İfa
de edilmiştir. Bu şüplh'ösiz ki ilgili ibirim tarafından' 
memleketin menfaatlarına en uygun olan tesisler için, 
şlirketler için kullanılacaktır. Bunun kriterleri de şüp
hesiz ki ona göre tesis edilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKIASN — Teşekkür ederim'. 
(FERİT MELEN ı(Vaın) —' 'Sayın BaşKan, bir 

sualim var. 

BAŞKAN — IBuyurun efendin^ 
FERİT MELEN t(Van) — İstimlak Kanununda 

merci tayini edimez; merci şöyle fcayün eldiliır : 'İs
timlaki yapan daire veya müessese 'hangisi ise, is
timlak kararını, menafi-i umumiye kararını o ve
rir. Şimdi 'burada isitlimlıaki yapacak olan daüre han
gisidir? Onu öğrenmek istîyoruttLj 

BAŞKAN — ISayın Melen, (burada Sayın Ba
kan, İstimlak Kanununun imkânları müspetinde is
timlak yapılacak dediler. Yanii, İstimlak Kanunu ce

vaz vermiyorsa, o kanun hükümlerine göre bir tat-
bülk'aJt olmayacaksa yapılmayacak dediler. 

FERİT MELEN (Van) — Tam izalh edemedim 
galiba Sayın Başkanıım. İstimlak Kanunu umumî 
hülkümier koyar. IMeoaıfi-i umumiye, yani kamu ya
rarına hadim olup olmadığı kararını, isâmlak mua
melesini, istimlaki yapacak bakanlık, müessese, bele
diye, özel idare hangisi ise, o merdiler verir. Şimdi 
ıburalda ıbu istimlaki yapacak merci hangisidir? Bu
nu öğrenmek işitiyorum, 

BAŞKAN — Yanii, ıbu istimlaki Devlet Planla
ma Teşkilatı mı yapacak veyahut da (başka ibir teş
kilat mı yapacak? Onu sormak istiyorsunuz? ' 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, müsaade eder 
misiniz? 

İBAIŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın 'Başkanım, eğer hü
kümet olarak 'biz, oradaki altyapı hizmetlerinin Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından yapılmasını uygun gö
rürsek istimlak hizmetini Bayındırlık Bakanlığı ya
par. Kamu kuruluşudur efendim. İlla serbest bölge
ler başkanlığının yapması da şart değil feunu. 

FERİT MELEN ıflVan) — Eksik, eksik Sayın 
Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERıl BAKANİ 
H, HÜSNÜ DOĞAN — Eksik d e p 'bu efendim. 

BAŞKAN — 5 inici maddeyi oylarınıza sunuyo-; 
mim : Kalbul edenleri.. Etmeyenler... 5 'inci madde , 
kalbul edilmiştir, 

FERİT MELEN (Van) — Bu kadar eksiği, nok
sanı olan şeyi hiç olmazsa siz kalbul etmeyin Sayın 
Başbakan. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Muafiyet ve teştvlilkıleri 
MADDE 6. — Serlbest iböllgeler gümrük hattı dı

şında sayılır. 
Bu bölgelerde vergi, resim, harç .gümrük ve kam

biyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uy
gulanmaz. 

İşletici kuruluşlar ve kullanıcılar yatırım ve üre
tim safhalarında Balkanlar Kurulunca belirlenecek 
teşviklerden yararlandırılabilir. 

Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tü
zelkişilerin serbest 'bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla 
elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'min diğer 
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yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tev
siki hailinde de, gelir ve kurumlar vergilerinden mu
aftır., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan* 
Sayın Melen, zatıâliniz, Türkân Arıkan'dan son

ra söz mü istediniz efendim? 
FERİT MELEN (Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddenin, 
özellikle dördüncü fıkrası üzerinde konuşmak 'istiyo
rum. Dördüncü fıkrada izlediğiniz gibi, Türkiye'deki 
tam ve dar mükellef gerçek ve tüzelkişlerin serbest 
(bölgedeki faaliyetleri ısonucu elde ettikleri kazanç ve 
iratları Türkiye'nin herhangi (bir yerline getirdikleri 
takdirde Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf ola
cak., 

Dünyadaki uygulamalara baktığımızda görüyoruz 
ki, bu giiıbi muafiyetlerde belidi bir süre konulmuş, 
birçok ülke bunu yapmış. Halbuki biz burada süre 
getirmiyoruz, süresiz olarak bu mükelleflere vergi 
muafiyeti tanıyoruz^ 

Bunun 'belki sermaye getirme bakımından yararı 
olabilir, ilk zamanlar için düşünülebilir; ama uzun 
süre verilmesini ve hele hele süresiz bırakılmasını çok 
sakıncalı görüyorum. 

Son aylarda mütemadiyen vergi gelirlerini azaltı
cı yönde yasalar çıkarıyoruz, teşvikler getiriyoruz; 
ondan sonra da ortadireğe verecek imkânlarımız yok 
diyoruz. iBu nedenle bu fıkranın büyük sakıncalar 
yaratacağı kanmadayım. Kaldıki böyle bir imkân 
serbest (bölgelere bir nevî aşırı imtiyaz vermiş ola
caktır ve birçok firma arasında, orada yatırım yapa
bilmek, liş yapabilmek için çok büyük bir rekabeti 
doğurmuş olacaktır. Haıtta haksız rekabet nedeni ola
bilecektir. 

(Bu konuda bir önerge verdik. Bu önergede, ku
ruluş aşaması geçtikten sonra 5 yıl süreyle Gelir ve 
Kurumlar Vergisinden muaf olması konusunu belirt
tik. Yüce Meclisin takdlirlerine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
«BAŞKAN — Teşekkür ederim.: 
Sayın Melen, buyurunuz efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

ben de söz 'istiyorum efendim* 
'BAŞKAN — Grup adına mı şahsına adına mı 

işitiyorsunuz Sayın Ağaıgü? 
EROL AĞAGİL (Kııklaıreli) — Şahsım adına 

efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına 2 milletvekili konuş
tuğu için zatıâlinize söz verme 'imkânımız yok efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendimi grup adına konuşabilirler. Bununla ilgili 
talep yazımızı takdim ediyorum;! 

BAŞKAN — Peki efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; bu maddede eksik gördüğüm bir 
noktanın aydınlığa kavuşması için söz istedim. 

Maddenin ikinci fıkrasında; «Yatırım ve üretim 
safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek teş
viklerden yararlandırılabEir» denilmektedir. Bu teş
vikler hangi teşviklerdir? Yani bugüne kadar kanun
la M a s edilmiş teşvikler midir, yoksa bakanlar ku
rulunca tayin edilecek veyahut yeniden ihdas edi
lecek teşvikler imidir? 

Bu hususu aydınlığa kavuşturmalarını rica edi
yorum. 

IBASKAN — Sayın Erol Ağagffl, buyurunuz efen
dim. 

HP GRUBU ADINA EROL AÖAGÎL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, saygıdeğer mMet^ekilleri; 
bu maddenin dördüncü fıkrası, «Türkiye'deki tam 
ve dar mükellef 'gerçek ve tüzelkişilerin serbest böl-
gedekıi faaliyetleri dolyısıyla elde ettikleri kazanç ve 
iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine 'getirildiğinin kam
biyo mevzuatına göre tevsiki hailinde, gelir ve ku
ramlar vergisinden muaftır» diyor, 

Bu maddenin 2 açıdan yanlış ve sakat olduğu gö
rüşündeyim. 

Birincisi, ülkenin toprağını bir tel örgüyle ayı
rıp vereceksin. Bu toprak ülkeye ait ve belki başka 
maksatla da küuanılacaktır; ziraat için başka mak
satlarla. Bunun için altyapı yapmak maksadıyla ge
nel bütçeden, vatandaş vergisiyle toplanmış paradan 
kaynak ayıracaksın ve buraya polis, memur başta 
olmak üzere, bir sürü devlet memurunu, devlet büt
çesinden para vermek suretiyle görevlendireceksin, 
burada çalışacak olan gerek yerli, gerek yabancı ve 
özelliye yerli" şirketleri muhtelif teşvik tedbirlerinden 
yararlandıracaksın;"ondan sonra bunlann Türkiye'nlin 
diğer yerlerine .getirdikleri gelrlerden vergi almaya
caksın. E, bu vergiyle kurulmuş, milletin vergisiyle, 
milletin arazisi üzerinde kurulmuş; buradan vergi al
mıyorsun. 

Birincisi, bu eşitlik ilkesinden, vecibe ve hak eşit
liği ilkesinden aykırıdır. 
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'ikincisi; 'burada imalat ve üretim yapacak olan 
şirtoetler Türkiye'ye ithalat yapacaklar. Buradan ge
lecek anallar Türkiye'de aynı şekilde çalışan fabrika 
ve şirketlerden daha ucuza getirecektik malını. Dola
yısıyla da devlet kesesinden 'bu şirketlere haksız bir 
rekaibet sağlanımış olacaktır. 

Bu iki konuyu yüksek huzurlarınızda takdürlerini-
ze sunımak istedim. Konuyla alakalı verilmiş 'bir öner
gemiz vardır. Önergemizde, özelikle 'bu bölgelerden 
elde edilecek gelirlerin ide -belki oranı daha düşük 
olabilir- vergiye tabii tutulmasını sizlerin yüksek ten
siplerine sunuyoruz. 

Arz ederim «fendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın ©akan. 
TARIM ORMAN VE KöYtŞLERl »AKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
miüeüvekiieri; hu maıdlde ile ilgili olarak yapılan yo
rumlar nedeniyle bazı. ıgenel hususları sizlere arz et
mek istiyorum. 

(Bugün dünyada 500'e yakın serbest bölge vardır. 
1984 yılı tahminlerine göre dünyadialkli ticaret hacmi 
aşağı yukarı 3,5 trilyon dolar Mi. Bunun yüzde 15'i, 
yani takriben 500 miyar doları serbest (bölgeler üze
rinden geçmiştir ve (trend de serbest (bölgeler üze
rinden yapılan dünya (ticaret hacimlinin gotikçe art-

' tığını açıkça göstermektedir., 

Biz ibu konuya ta 1929'iandia 'başladık. îskende-
runlda ve İstanbul'da ufak tefek bazı İşler yaptık, 
yürümedi. 21 Aralık 1953 yılında 16209 sayılı Ser
best Bölgeler Kanununu çıkardık. 'Onu da son 32 se-„ 
ne zarfında maalesef gerçek anlamıyla uygulayama-
dılk. Bu arada dünyaıda hu işe bizden çok sonra haş
layan ve Ibizden 'fersah fersah ileni giden üJlceler ol
du. Uzakdoğu hunun çok güzel misalidir, Ortadoğu' 
daki ülkeler hunun çok güzel misalidir. 

Şimdi ben şu yorumu yapmalk istiyorum : Biz bu 
Serbest Bölgeler Kanununu çıkarıyoruz diye Türki
ye'nin kapılarımda, serbest bölgelerin kapılarımda çok 
uzun kuyruklar da oluşmaz. Keşke o kadar uzun 
kuyruklar oluşsa dia biz de bunların içerisinden en 
iyilerini seçsek 'serbest 'bölgeye koysak. Bu konuda 
bütün dünyada çok büyük ölçüde rekaibet vardır. 
Buraya getirilen 'her hükümde bunlar uzun uzun dü
şünülmüştür. Hangi teşvikleri vermemiz gerekir, ne 
şekilde yaparsak biz buraya cezbedeniz, kârımız za
rarımız ne olur meseleleri uzun uzun münakaşa edil-
dlikten sonra buraya bunlar maddeleştirflrniiş olarak 
getirilmiştir.* ( 

Şimdi, sayın miMlvekMerinin değindikleri konu
lara şu cevapları vermek işitiyorum :> 

Birinclisi deniyor ki : «Efendim burada teşvikler 
süresiz; oysa dünyadaki uygulamalarda bunlar be
lirli süreler için venür, adının iyi konması lazım.» 

Muhterem üyeler ısize şu kadarını ifade etmek 
istiyorum : Bulgun dünyada 500 küsur tane serbest 
bölge varsa, 500 küsur da değişik uygulama vardır. 
Dünyadaki hiçbir serbest bölgedeki uygulama yek di
ğerine benzemez. Her ülke kendi santiarına göre 'ser
best bölge santiarını tespit eder. Ayrıca, aynı ülke
deki bir bölgenin şartlarıyla diğer bölgenin santiarı 
Ida aynı olmayabilir. 

Şimdi Iburada 2 arkaldaşımızın ifade ettikleri hu
susları bir arada Ifcoplaımak İşitiyorum, özelikle hak
sız rekabet konusunda. Bu haksız rekabetler daha zi
yade 2 noktada toplanıyor : 

Birincisi, Türkiye'de iş yapan müteşebbisler ile 
serbest bölgede iş yapan müteşebbisler arasında bir 
haksız rekaibet ıdoğurulaıcağı meselesi var. 

İkincisi de, serbest bölge kazançlarının Türkiye' 
ye getirilmesi halinde onlardan vertgi almadığımız için 
de ayrıca haksız bir rekabet meydana-getindiğimiz 
ifade ediliyor. 

İkisinin cevabını şöyle vermek istiyorum : Bu 
anlayışla gidersek biz hiçbir bölgede farklı uygula
malar yapamayız; yani o zaman Doğu için, Güney
doğu liçin getirdiğimiz farklı teşvik tedbirleri de hak
sız bir rekabete girer. 

Değerli arkadaşlarını, bu balkımldan dünyadaki uy
gulamalara benzer uygulamalardır bunlar. Eğer Or
tadoğu'daki diğer serbest bölgelerle rekaibet etmek is
tiyor isek, gerek transit ticaretten, gerekse dış tica
retten, ithalattan, (ihracattan daha fazla kârlı çıkmak 
istiyorsak biz bu santiarı 'getirmeye, koymaya mec
buruz. . 14"-;,;':1 

ilkincisi, deniyor ki, efendim, serbest bölge ka
zançları dar ve geniş mükellef halinde Türkiye'ye 
getirildiğinde vergiden muaf tutuyorsunuz; kurumlar, 
gelirler vesaire vengliienden muaf tütüyorsunuz... 

'Şimdi, biz bunu o zaman yabancılara tanıyaca
ğız; yani yaibanciarın serbest bölgelerden yaptıkları 
kazançlardan vergi almayacağız; fakat Türk müte
şebbislerinden Türkiye'ye getirdiklerinden verigi ala
cağız. Çünkü bunun gerisindeki nıantık şu : Nasıl 
olsa kendi ülkesi onu vergilendirir diyoruz. O za
man ' şu olur değerli arkadaşlarıım : O zaman bizim 
müteşebbisler de direkt olarak Türkiye üzerinden de-
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ğil, 'başka ülkeler (kaınahylıa orada şirket kuraırlar. 
Böyle bir yola giltlmemüze gerek yok; ayrıca kazanç
larını dia Ibaışka -tarafa ıgötürmeımize ıgerelk yok. Asıl 
o zaman haksız rekabeti, haksız şartları meydana 'ge
tirmiş oluruz. 

(Şiımıdü ıbir husus Ida, Sayın Melen^in değindiği 
husus. Deniyor ki, burada işletiöier ve kullanıcılar 
yatırım ve üretim safhalarında 'Balkanlar Kurulunca 
'belirlenecek ıteşvilklerden yararlanıdırılalbiJlir. 

[Şüphesiz iki, teşvikler kanunla getirilir. Herhangi 
bir şekilde Ibir 'kanunda olmayan teşvUiki Balkanlar Ku
rulu kendliginden, kanuniaırdan almadığı bir yetkiyi 
(ihdas, edemez. Buradia yaıpılımak 'istenen şudur : Mev
cut kanunlarda Balkanlar Kuruluna verilmiş olan 
teşvik yetkilerinden ©akanlar Kurulu uygun olanla
rını bölgeye tatbik edecektir anlamındadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiüia 
Sayın ÇeÜk'baş, buyurun. 
Sayın Çelilklbaş, ısize 62 nci maddenin son fık

rasına göre (bakandan sonra söz veriyorum; son söz 
ırAİletvekih'nlindir; buyurun. 

FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 3 konu vardır ki, memleketi
mizde maalesef yıllardan beri münakaşası yapılır ve 
Türkiye bu yollardan büyük imkânlar sağlamak du
rumunda iken, bunlardan yararlanamaz; petrol mev
zuu, yabancı sermaye mevzuu ve serbest bölgeler 
mevzuu. 

1953'te çıkarılan kanun maalesef iskenderun'da 
talihsiz bir tatbikatla ölmüş gitmiştir. Şimdi Türkiye 
kendi bölgesinde, Ortadoğuda hangi ülkelerde ve ne 
şartlarla serbest bölgeler uygulanıyorsa, onlardan 
daha avantajlı bir durum ihdas etmelidir ki, yabancı 
müteşebbisler gelip burada çalışmaya başlasınlar. 
Aksi takdirde çıkartırsınız, ölü doğmuş kanun olur. 
Bu itibarla Türkiye'nin coğrafî vaziyetini maalesef 
yeterince memleketimiz değerlendirmemiştir. Türkiye 
3 kıtada bir tramplendir arkadaşlar; Asya, Afrika ve 
Avrupa'da. İsveç'le konuşuruz, Volvo geleceği za
man; canım, siz ta İsveç'ten mal sevk edeceğinize 
Hindistan'a, kanaldan giderek Türkiye'den sevk ede
bilirsiniz. Chrysler Corporation'le konuşurken, nere
den sevk ediyorsunuz? İngiltere'den. Gelin burada 
kuruluş yapın, Hindistan'a daha kısa yoldan gidin... 
Türkiye bu imkânlardan faydalanmak için biraz zih
niyetini beynelmilel münasebetlere açmak durumun
dadır. 

Eğer bunu tatbik edebilirsek, şahsî kanaatim odur 
ki, memlekete büyük imkânlar sağlar, iş sahası aç
mak imkânlarımız olabilir ve yerli hammaddelerimi-
zinde değerlendirme imkânı olabilir ve yabancı ülke
lerden getirtilecek hammaddeler gayet kolaylıkla gü
nünde girer. 1953 - 54'te Türkiye tekstil merinosu 
Londra'dan alırdı. İş adamlarına dedim ki, bunun 
pazarı Avustralya'dır, niçin Londra'dan alıyorsunuz? 
Avustralya'ya gittiler; ama Avustralya'dan mal getir
mek için 3 -4 ay paraları bağlı kalıyor. Halbuki ser
best bölgede, antrepolarda mal olduğunda 24 saatte 
malı getirecek ve bu suretle asgarî fiyatla imalat yap
mak imkânına kavuşacak. E, maalesef, bütün bun
lardan Türkiye yeterince yararlanamamıştır. Bu iti
barla ben, eğer bakanlık, hükümet Ortadoğu Bölge
sinde, Türkiye'ye rakip olabilecek bölgelerde, serbest 
bölgeler mevzuatından daha avantajlı bir durum ih
das etmişse, bunda yarar vardır diyorum. 

Yalnız şunu arz edeyim; yabancı sermaye mevzu
atında yabancı ülkelerin teşebbüslerini sevk edebil
mek için hakikaten muayyen bir müddetle vergi mu
afiyeti vardır. Yabancı sermayede ilanihaye vergi 
muafiyeti olduğunu ben görmedim. Bu konuyu tetkik 
etmediğim için bilmiyorum. Eğer bu konuda böyle 
bir istisna varsa, o yola gitmekte fayda vardır; yok
sa bir süreyle tahdit etmekte de yarar vardır. Bunu 
arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, daha 
önceki redaksiyona uygun olarak bir düzeltme ya
pılması gerekiyor. Buradaki «kuruluşlar» kelimesini 
çıkartıp, «işleticiler» olarak yazacağız. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bu konunun üze
rinde dikkatle duruyoruz. Şu anda okutacağım öner
geler vardır, onların işlemlerinin tamamlanmasından 
sonra, 3 üncü maddedeki değişiklik istikametinde di
ğer maddelerde de değişiklik yapacağız efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri sırasıyla okutuyo
rum efendim. 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 335 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 
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MADDE 6 (Son paragraf) — «Türkiye'deki dar 
ve tam mükellef gerçek ve tüzelkişilerin, serbest böl
gedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve 
iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinde, ay
nı dalda faaliyette bulunanlar için uygulanan gelir 
ve kurumlar vergisi rejimlerine tabi tutulur.» 

Tülay öney 
İstanbul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
335 sayılı Kanun tasarısında 6 ncı maddenin son 

fıkrasında «vergilerinden» ibaresinden sonra, «fiilen 
işletmeye başladıktan sonra 5 yıl süreyle» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ahmet Sabahattin Özbek 
Bursa 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Abdurruhman Demirtaş 
Hatay 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerine göre 
önergeleri tekrar okutuyorum : 

İstanbul Milletvekili Tülay öney ve arkadaşları
nın önergesi : 

MADDE 6. (Son paragraf) — «Türkiye'deki dar 
ve tam mükellef gerçek ve tüzelkişilerin, serbest böl
gedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve 
iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinde, aym 
dalda faaliyette bulunanlar için uygulanan gelir ve 
kurumlar vergisi rejimlerine tabi tutulur.» 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz? 
Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 6 ncı maddenin son paragrafı, 
Türkiye'de bizzat faaliyet gösteren yerli veya yabancı 
gerçek ve tüzelkişilerin, İstanbul'da faaliyetlerine de
vam ederken bir şube de, bir faaliyet alanı da serbest 
bölgede açmaları halindeki durumu ortaya koymak
tadır. 

Şimdi size izninizle bir misal sunmak istiyorum. 
Örneğin, istanbul'da faaliyette bulunan bir lastik fab
rikasını ele alalım. Bunun müteşebbisi, istanbul'da 
yaptığı bu faaliyetlerinden dolayı elde ettiği bütün 
gelirler üzerinden Türkiye'deki rejim ne ise, ona tabi 
olacaktır. Kredi rejiminde de aynı şeye tabi olacak
tır, gelir ve kurumlar vergisi ödeyecekse, o yönden de 
belli bir sisteme tabi olacaktır. 

Şimdi bu lastik fabrikası diyelim ki, ufak bir mü
essesesini, ufak bir filialini de gitti serbest bölgede 
kurdu ve orada çok küçük çapta bir iş yapmaktadır. 
Şimdi bu işletmenin esas merkezi İstanbul'dur. Ana 
merkezden örnek vereyim, Türk bankalarından kre
di alıp kullanacaktır. Bu kredilerle iş yapacaktır. Pe
kâlâ bu hesaplarının bir kısmını serbest bölgedeki 
filialine aktarabilecektir. Orada da bir faaliyette bu
lunacaktır, oradan da bir kâr ve gelir elde edecektir; 
istanbul'daki faaliyetinden de bir gelir ve kâr elde 
etmiştir. Bir muhasebe bütünlüğü söz konusu olacak
tır istediği takdirde. Bu durumda, serbest bölgede yap
tığı bütün faaliyetler her türlü vergi, resim, harçtan 
istisna edileceğine göre, niçin istanbul'daki birtakım 
hesaplarını oraya nakletmiyor olsun? Pekâlâ bura
daki birtakım imkânlarını ve hesaplarını oraya nak
lederek oradaki muafiyetlerden yararlanma yoluna 
gidebilecektir? 

Aslında tasarının tümünde bu tehlike, bu kaçak 
yollar zaten mevcuttur. Çünkü siz serbest bölgenin 
içinde kazanılan birtakım iratları zaten her türlü mu
afiyete sokmuşsunuz. Yani, o parayı orada bıraktığı 
takdirde hiçbir şekilde vergileme imkânına sahip de
ğilsiniz. Dolayısıyla bu yolda zaten çok akıllıca iş
lemler yapılmaktadır ülkemizde, bir de bu imkân 
kendilerine verildiğinde, birçok müteşebbisin Türki
ye'deki faaliyetlerinin hesaplarını serbest bölgedeki 
filiallerine kaydırarak her türlü muafiyetten yararlan
maları mümkündür. Eskaza serbes bölgedeki birtakım 
faaliyetlerinin sonunda elde etiği iratları Türkiye'ye 
getirdiği takdirde de, orada da muafiyet tanıyorsunuz. 
Şimdi bay (A) istanbul'da ürettiği lastiklerden elde 
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ettiği iratları Türkiye'de vergilemeye getirecek, vergi
lendirmeye tabi tutacaksınız, aynı bay (A) serbest 
bölgede yaptığı aynı üretimden elde ettiği birtakım 
gelirlerini Türkiye'ye getirdiği zaman - kazara yanı
lıp yakılıp getirirse - bunları vergi dışında tutacak
sınız. Bir defa böyle bir şey mümkün değil; firma 
aynı, geldiği zaman Türkiye'deki hesaplarına bu in
tikal edecek. lstanbui;daki fabrikasının tabi olacağı 
vergi rejimini nasıl ayarlayacaksınız da vergisini ala
caksınız? Veya İstanbul fabrikasındaki 100 liralık bir 
iradın veya kazancın ne kadarının Mersin veya ser
best bölgedeki faaliyetinden buraya nakledildiğini, 
dolayısıyla vergi dışı kalacağını; ne kadarının İstan
bul'daki faaliyetlerinden elde edildiğini, dolayısıyla 
vergiye tabi olacağını nasıl ayıracaksınız? 

Sayın milletvekilleri, burada pratik güçlükler de 
vardır; onun için bir müessesenin Türkiye'ye getir
diği her türlü irat ve kazancın Türkiye şartlarına tabi 
olması zorunludur. Pratik uygulama ve ayırma imkâ
nınız bile yoktur. Ayrıca, niçin Türkiye'de birtakım 
insanlar o faaliyet dalında üretim yaptıklarında veya 
ticaret yaptıklarında vergilere tabi olsunlar da, 300 
kilometre ötedeki bir serbest bölgede aynı adam o 
faaliyeti yaparken hiçbir vergiye tabi olmasın ve 
o iradı da Türkiye'ye getirdiği halde? 

Onun için bu önergeyi tensiplerinize sunduk, ka-
kabulünde çok büyük fayda vardır. Kabul edilmediği 
takdirde, sistem böyle, tasarıda mevcut bulunduğu 
haliyle geçtiği takdirde bunun pratikte uygulama ola
nağı bile bulunması son derece zordur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan ve ar

kadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

335 sayılı kanun tasarısında 6 ncı maddenin son 
fıkrasında, «vergilerinden» ibaresinden sonra, «fiilen 
işletmeye başladıktan sonra 5 yıl süreyle» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KöYÎŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

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

6 ncı maddeyi, 3 üncü maddedeki değişiklik isti
kametinde 2 nci paragraftaki, «işletici kuruluşlar» 
ibaresini «işleticiler» olarak yeniden okutup oylarını
za sunacağım : 

«İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim saf
halarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek teşvikler
den yararlandırılabilir.» 

' BAŞKAN — Komisyon bu redaksiyona katılıyor 
mu? 

PLAN VE. BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi okunan redaksiyon 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 
MADDE 7. — Serbest bölgelerin kurulması, ba

kım ve" onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eği
tim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve 
Türkiye'den mal alımlarının teşviki maksadıyla Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde «Serbest 
Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Fonun kaynakları; 
a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı öde

necek ücretler, 
b) Bölgeye getirilen malların CİF, çıkarılan mal

ların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, 
binde 5 oranında ödenecek ücretler, 

c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzelkişi--
lerle yapılacak sözleşmelerde yer alacak ödemeler, 

d) Diğer gelirlerdir. 
Serbest bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile 

yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, bakım 
ve onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç, gereç 
ve ekipmanlar, bu maddenin (b) bendi hükmü uya
rınca bir ücrete tabi tutulmaz. 

Fona tahsilat ile fondan yapılacak harcamalara 
ait usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Bu fon 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın
ca yönetilir. 

Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunca yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bir so
rum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — Efendim, tasarının 2 

nci maddesiyle çelişki halinde görüldüğünden, serbest 
bölgeler firmalara verileceğine göre, bunlara ait te
sis, işletme vesair masrafları niçin fondan karşılanı
yor, firmalar niçin karşılamıyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Ka

mulaştırma halindeki ödemeler fondan mı ödenecek, 
yoksa genel bütçeden mi ödenecek? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan,, tabiatıyla ser
best bölgeleri bu anlamda iki bölümde mütalaa et
mek lazım; bu zaten. kanunun muhtevasından da, 
maddelerinden de anlaşılıyor. Birincisi, doğrudan doğ
ruya Devlet tarafından kurulacak serbest bölgeler ki, 
bu kiralama sistemiyle başkalarına bölüm bölüm ve
rilebilir. 

İkincisi ise, kamu kurum ve kuruluşları .tarafın
dan da serbest bölgeler kurulabilir, özel ve tüzelkişi
ler tarafından da kurulabilir; bunların hepsi var. Do
layısıyla, bu nevi serbest bölgeler meselesinde tabia
tıyla bu fonda toplanan paralar şüphesiz ki daha zi
yade Devlet tarafından yapılacak . serbest bölgeleri 
geliştirmek için kullanılacaktır. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 2 nci 
maddede Devlet tarafından kurulması diye bir şey 
yok; biz teklif ettik, kabul edilmedi. Bunlar firmala
ra verilecek, firmalar arasında kamu kuruluşları var
dır. 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, kamu kurum ve ku
ruluşları Devlet kuruluşlarıdır. Devlet • bizzat değil, 
bu kuruluşlar vasıtasıyla yapacaktır şüphesiz. 

FERİT MELEN (Van) — Yani iktisadî devlet 
teşekkülü; ayrı bütçesi var, geliri ve gideri var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, ben soruma cevap alamadım. 
BAŞKAN — Efendim, bu tabiatıyla Genel Kuru

lun takdir edeceği bir konu; zatı aliniz sualinizi sor
dunuz, Sayın Bakan cevabını verdi. Genel Kurul bu
nu tatmin edici bulduysa o şekilde bir karar verecek
tir, 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Serbest Bölgeler Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesinin sondan ikinci paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini müsaadelerinize arz 
ve teklif ederiz. 

«Fona tahsilat ile fondan yapılacak harcamalara 
ait usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bu fon 
Başbakanlık tarafından yönetilir.» 

Recep Ercüment Konukman Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
İstanbul Ankara 

İbrahim Özdemir İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal ve Hizmetler 

Bölgedeki mallar 
MADDE 8. — Serbest bölge ile Türkiye'nin di

ğer yerleri arasında yapılacak ticaret dış ticaret reji
mine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest 
bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye 
Mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine 
tabiî tutulmayabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, 8 

inci maddenin ikinci fıkrası şöyle: «Bedeli 500 ABD 
dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar, iste-
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ğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.» 
Bedeli 500 ABD dolarının altında ne demek? Yani, 
bir satışta mı 500 dolarlık mal satılacak, 1 ay içinde 
mi 500 dolarlık mal satılacak, yoksa o malın tek ba
şına değeri olarak mı düşünülüyor? Bu çok önemli
dir, çünkü 8 defada ayrı ayrı 500 dolarlık mal sata
bilir insan. Bunu ihracat rejimine tabi tutmamak ge
rekir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, buradaki anla
mı bir partide demektir, şimdi bunu biraz açıklamak 
istiyorum. Bu madde şunun için konmuştur,* aslında 
ihracat rejimine tabi tutulmakla bu- işi yapan kimse 
aslında bundan mutazarrır olmaktadır. Çünkü genel
likle bütün ülkelerde ihracat halinde birtakım avan
tajlardan, birtakım teşviklerden yararlanılır. Burada 
bazı zarurî hallerde kolaylık olsun diye getirilmiştir. 
Misal vereyim; Serbest bölgeye civar bölgelerden ek
mek gidecektir, sebze gidecektir,, ufak tefek malzeme 
gidecektir. Her defasında bunun için uzun uzun iş
lem yapılmasına gerek kalmadan bu malzemenin ora
ya, eğer bunu müteşebbis istediği takdirde, ihracat 
şartlarından faydalanmadan bunu karşıya kolaylıkla 
götürebilecektir. Bu isteğe bağlı olacak, yoksa bura
da istek olmadığı takdirde böyle bir şey uygulanma
yacaktır. Aslında bu müteşebbisin aleyhinedir; fakat 
kolaylık sağlaması bakımından böyle bir maddeye 
lüzum görülmüştür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EROL AĞAOİL (Kırklareli) — Sual sorabilir 

miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan ben 

de Sayın öney'in sorduğu soruyu komisyonda Sayın 
Bakana sormuştum. Kendileri Sayın öney'in sorusu
na cevap verdiler, ancak sorum bu değil, yani bu 500 
dolar niye veriliyor? Nasıl 500 dolar, yani bir parti 
için mi, bir bölüm için mi? Bunun belli olması la
zım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bir parti mal 
için beyanda bulundular hatırlayabildiğim kadarıy
la. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bu o zaman hü
kümetçe uygun görülür mü? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİ8IJERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, herhangi bir ilaveye 
lüzum yok, madde bizce açıktır efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Burada 

500 dolarla tahdit edilmesinin bir türlü sebebini an
layamadım. Bizim millî paramız Türk Lirasıdır. Ka
nunlar içerisinde dolar da ifade edilmektedir, biraz 
garip karşılıyorum. Acaba Bakanlık ve sayın hükü
met bunu ne şekilde getirmek istediler. Türk parası
nı ortadan kaldırmak mı istiyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Türkiye'nin di
ğer bölgeleri ile serbest bölgelerde olacak ticareti dış 
ticaret rejimine tabidir. Dış ticaret rejimi de bildiğiniz 
gibi, konvertibl paralarla yapılır. Bunu biz dolarla 
yaparız, markla yaparız. Bu Türkiye'nin diğer bölge
leriyle serbest bölge arasındaki ticareti tanzim eden 
bir maddedir. Onun için dolarla getirilmiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
8. inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kambiyo ve hizmetler 
MADDE 9. — Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle 

ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar 
Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına 
da karar verebilir. 

Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici 
tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşları
na, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok, 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan 
soru var. 

BAŞKAN — Başka soru soracak Sayın Üye... 
Tülay öney'den başka soru soracak milletvekili 

var mı? Yok. 
Sayın Bayazıt da elini kaldırdı da onun için sor

dum. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan 

serbest bölgeler gemi liman hizmetleri işletmecisi ku
ruluşlar tarafından yaptırılabilir veya kamu kurum 
ve kuruluşlarına gerçek ve tüzelkişilere yaptırılır. Kim 
yaptıracak, kimin tarafından yaptırılacaktır? 
. BAŞKAN — Sayın öney, buyurun. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, mad
denin birinci paragrafının son cümlesinde, «Bakan
lar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması-
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na da karar verebilir» deniyor. Acaba bu ihtiyaç ne
reden ileri gelmiştir? Serbest bölge bu kadar serbest-
se, bu kadar Türkiye gümrüklerinin dışında ise, bü
tün ödemeler dövizle yapılmahdır. Türk Lirası ile 
ödemeler yapılması ihtiyacı nereden çıkacaktır? Bu
rada büyük bir diskriminasyon yapılması söz konu
su olmayacak mı? 

BALKAN — Sayın bakan buyurunuz. 
RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, elimi kaldırmıştım, sual soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ben zatı âlinize «Su

aliniz var mı?» dedim, «Hayır» dediniz ve özellikle 
2 milletvekili arkadaşımızdan başka sual soracak ol
madığını beyan ettim ve «Sayın Bayazıt, sizin suali
niz var mı?» dedim. Siz «Hayır» dediniz. Ben «Eli
nizi kaldırdınız da onun için mi?» diye sordum efen
dim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Elimi 
kaldırdım ve sual sormak istediğimi bildirdim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bildiğiniz gibi 
her kanunun sonunda «Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür» diye bir madde vardır. Dolayısıyla Sayın 
Şengün'ün ifade ettiği hususlar bizim tarafımızdan 
açıktır. Herhangi bir çelişki halinde, bu hususa ka
rar verecek olan Bakanlar Kuruludur. 

Diğer taraftan, bu kanunun çeşitli maddeleriyle 
ilgili olarak bir yönetmelik çıkarılacaktır. Ayrıca, o 
yönetmelikte bu hususların hepsi geniş olarak ifade 
edilebilir. 

Sayın Öney'in dediği husus şudur efendim : Bu 
kanun tasarısının 3 üncü maddesinde dövizin bir ta
rifini yaptık ve «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından konvertibl sayılan paralar veya öde
meyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri» dedik. 

Bu madde, bir taraftan Türk Lirasının konvertibl 
hale gelmesi halinde bir paralellik sağlamaktadır; 
diğer taraftan, Bakanlar Kurulu uygun gördüğü tak
dirde orada Türk Lirası ile de işlem yapma yetkisini 
almaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Niçin diye sormuş

tum? 
BAŞKAN — Türk parasının ileride değişiklik arz 

etmesi karşısında getirdik diyorlar efendim. 

i 9 uncu madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru 

I soracağım efendim. 
I BAŞKAN — Söz sırası geçti efendim. Söz iste-
I yen «yoktur» dedim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru 
I soracağımı belirttim. 
I BAŞKAN — Zatı âliniz soru sormadı efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Ne olur 
I verseniz? 
I BAŞKAN — İçtüzüğü çiğneyemem efendim. 

ERTUGRUL GÖKGÜN (Aydın) — Biz gördük 
I efendim, siz duymamış olabilirsiniz. 
I BAŞKAN —.•. İçtüzük hükümlerine tabi olmak 
I mecburiyetindeyim. Ben özellikle Sayın Bayazıt'tan, 
I tekrarlayarak sordum efendim, zapta geçti. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Biz gördük 
I efendim. 
I BAŞKAN — Ben de gördüm ve zatı âlilerine 
I sordum. 
I 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında, 3 üncü mad-
I dede yaptığımız düzeltmeyi yapmak suretiyle son 
I fıkrayı «işletici» olarak tekrar okutuyorum : 

«Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işleti
ci tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşla
rına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu redaksiyona iştirak 
I ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — iştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi okunan redaksiyon 
şekliyle oyluyorum : Kabul edenler... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Oyla
manız usulsüzdür. 

BAŞKAN— Kabul etmeyenler... 9 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Oyla
manız usulsüzdür. 

BAŞKAN — Neden usulsüz? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Çünkü 

komisyon değişikliğe tam toplantı halinde iştirak 
i edebilir. Şu anda nisabı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir redaksiyon, mad
dî hata. İçtüzüğün maddesindeki hükümleri tatbik 
ediyoruz. Burada esasa ilişkin bir değişiklik teklifin
de bulunulmuyor. Aslında bu redaksiyonu takip et
mek Başkanlığın vazifesidir. (ANAP sıralarından al-

I kışlar). 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve 

Uygulanmayan Hükümler, Yönetmelik 

Çalışma ve sosyal güvenlik esasları 
MADDE 10. — Serbest bölgelerde, faaliyet gös

terecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve va
sıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönet
melikte belirlenir. 

Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal 
güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Soru sormak isteyen var mı? Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 11. — 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 

sayılı Serbest Bölge Kanunu yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN ^- 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayan hükümler 
MADDE 12. — Serbest bölgelerde 1580 sayılı 

Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 5, 22, 25, 32 
ve 47 nci bentleri dışında kalan hükümleri; 5682 sa
yılı Pasaport Kanunu; 5683 sayılı Yabancıların Tür
kiye'de Seyahat ve İkâmetleri Hakkında Kanun ile 
2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis 
Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek 
ve değişiklikleri; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu; 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Li
manlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin 
Yürütülmesi Hakkında Kanun; 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanunu; 832 sayılı Sayıştay Kanunu; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygu
lanmaz. 

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

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uygulama yönetmeliği 
MADDE 13. — Bu Kanunda düzenlenmesi yö

netmeliğe bırakılan konularla, serbest bölgelerde faa
liyette bulunacak işletici kuruluşların teşekkül tarzı, 
görev, yetki ve sorumlulukları, bu kuruluşlara ve 
kullanıcılara verilecek faaliyet ruhsatlan ve iptali, 
bunların sınaî ve ticarî sicillerinin tutulması, fona ya
pacakları ödemeler, serbest bölge ile ilgili faaliyetle
rin tabi olacağı esaslar, bölgelere giriş için verilecek 
izin belgesi ile görev kartları, ikâmet izni ve çalışma 
esasları ve serbest bölgelerin işletilmesine dair diğer 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FİRAT (Muş) — Düzeltme talebimiz 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet sayın komisyon, 3 üncü mad
dedeki değişikliğe uygun olarak, maddenin ikinci fık
rasının sonundaki «bu kuruluşlara» ibaresinin «bu 
işleticilere» olarak mı düzeltilmesini istiyorsunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim şöyle; «ser
best bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin te
şekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu işle
ticilere ve kullanıcılara» olacak. 

BAŞKAN — Evet, maddeyi yeni şekliyle okutu
yorum : 

Uygulama yönetmeliği 
MADDE 13. — «Bu Kanunda düzenlenmesi yö

netmeliğe bırakılan konularla, serbest bölgelerde faa
liyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, 
yetki ve sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcı
lara verilecek faaliyet ruhsatları ve iptali...» 

BAŞKAN — Kâfi efendim. 
Okunan redaksiyon şekline komisyon iştirak edi

yor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FİRAT (Muş) — İştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Okunan redaksiyon şekliyle 13 ün
cü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Serbest bölgenin faaliye

te geçmesinden itibaren on yıl süreyle 5.5.1983 gün 
ve 2822 sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabulucu
luk hükümleri uygulanmaz. 
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Ancak bu süre içinde toplu iş sözleşmesi üzerinde ı 
çıkacak menfaat uyuşmazlıkları Yüksek Hâkem Ku
rulunca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Tabanca var belin
de. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say- | 
gıdeğer üyeleri... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Belinde tabancası 
var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Tabanca bende yok. Sayın Başbakanınızın koruma 
müdürü silahlı giriyor. Ben teşhir ederim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, başka milletvekille
rinin size atfettiği sözlere cevap vermek, mevkiinde 
değilsiniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Efendim, oradan «Üzerinde silah var» diye ifade edil- I 
di. I 

BAŞKAN — Diyebilir, o zaman. (HP sıraların
dan gürültüler). 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Oraya söyleyin. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir hitabı bendeniz 

işitmedim, işitirsem de sorarım. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Zaten siz bu cenahtan gelen sözleri hiç işitmiyor, 
ama oradan geldi mi; yahut tam tersiyle oradan ge
lenleri duyuyor, buradan gelenleri duymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bu ithamınızı esefle karşılıyorum 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Onu itiyat haline getirdiniz. 
BAŞKAN — Bu ithamınızı esefle karşılıyorum 

ve iade ediyorum. 
Buyurun devam edin efendim. (ANAP sıraların

dan «Bravo Başkan» sesleri). 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Esefle karşılanacak hareketler için bu dediğiniz söz 
konusudur; aynı kanaate ben de katılırım. (ANAP 
sıralarından «Başkanlığa hakaret ediyor» sesleri, gü
rültüler). 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Anayasamızın 54 üncü maddesi, «Toplu iş sözleşme
sinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halin- | 
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de, işçiler grev hakkına sahiptirler» hükmünü öngör
mektedir. Grev hakkı, toplu pazarlığın sonuçlanma
ması, ya da toplu pazarlıkta bir uyuşmanın temin 
edilememesi halinde, işçiler için, sendikalar için ana
yasal olarak tanınmış bir hak arama yöntemidir. Ana
yasal hükümler, bütün yasaların üzerindedir; bütün 
yasalar, Anayasaya uygun olmak mecburiyetindedir. 
Herhangi bir yasa ile Anayasanın sevk etmiş olduğu 
hükümlere karşıt, ya da o hükümleri uygulama im
kânından mahrum bırakacak hükümler sevk edilme
si mümkün değildir. 

Anayasallar elbette değiştirilebilir. Anayasalarda, 
tıpkı diğer yasalar gibi, toplumun göstermiş olduğu 
gelişmeler karşısında, şayet o gelişmelere ayak uydu-
ramıyor iıse, güncel İstemleri ve ihtiyaçları karşılaya
mıyor ise, elbette değiştirilebilir. Ancak, Anayasanın 
nasıl ve ne suretle değiştirileceği, yine Anayasamız
da ifade edilmiştir. Binaenaleyh, Anayasayı değiştir
mek, Anayasanın öngördüğü hükümleri uygulamadan 
çıkarmak için Anayasa değişikliğine başvurmaksızın 
sadece bir yasal düzenleme yoluna gidilmesii, yanlış 
•bir davranış olur, Anayasaya aykırı bir davranış 
olur, hukukun genel prensiplerine aykırı bir davranış 
olur. 

Oörüşmekte olduğunuz tasarıyla sevk edilmekte 
olan geçici madde ile 10 yıl süreyle anayasal bir hak 
olan grev hakkı, uygulamadan kaldırıılmak (istenmek
tedir. Bu esasen, (Sayın Başbakanın bir dış seyahati 
sırasında Türkiye'yi ucuz emek pazarı olarak vasıf
landırmasının altında yatan ekonomik anlayışa bel
ki uygun düşebilir ama, Türk Anayasasına, sosyal 
adalete ve çağdaş sosyal politika anlayışına aykırı 
düşen çağ dışı bir anlayış olduğunu da açıkça orta
ya koyar. 

Bugün, Türkiye'de serbest bölge olsun, kapalı 
bölge olsun; ne olursa olsun, grev hakkına sahip ol
maktan işçileri ve sertülkaları, bu Anayasa meri kal
dığı sürece, mahrum bırakmak kimsenin hakkı de
ğildir ve yetkisi içinde de bulunmamak gerekir; taki, 
Anayasada, Anayasanın öngördüğü çerçeve içerisin
de bir değişiklik yapıla. 

Bu nedenle geçici 1 inci madde Anayasaya aykırı
dır. Bu keyfiyeti yüce Meclisin bilgisine ve takdirine 
saygı ile arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, söz istiyorunn. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — ı 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu madde de tees
süs eden teamül gereği kabul edilecek; ancak, biz 
madde üzerindeki görüşlerimizi arz etmeyi bir görev 
olarak telakki ettJk. 

Bu maddedeki felsefe Anavatan Partisi Progra
mında ve Hükümet Programında yer alan bu parti
nin ve bu iktidarın çalışanlara bakış açısından kay
naklanmaktadır. 

Anayasamız grevi bir hak olarak kabul etmiş, lo
kavta bir hak olarak kabul etmemiştir. Anayasamıza 
göre lokavt !bir eylemdir. Aklımda yanlış kalmadıy
sa, Anayasanın 54 üncü maddenin matlabı ve metni I 
bunu ihtiva etmektedir. 

Anavatan Partisi Programında ve Hükümet Prog
ramında «Grev ve lokavt hakkı» tabiri geçer. Bu de
mektir ki, bu iktidar ve bu parti, çalışan topluluğun 
çoluğu ve çocuğu ite işsizliğe ve sefalete atılması 
demek olan ve çağdışı bir eylem olan lokavtı, bir 
halk olarak benimsemiştir. Lokavtı bir hak olarak 
benimseyen bir partinin getirdiği yasada, böyle bir 
maddenin bulunmasını yadırgamamak gerekir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Anayasaya karşı mısınız? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anaya
sanın içindeyim arkadaşım, içindeyim; sen içine gel. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, Sayın Taşar, lütfen 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Beyefen
di, ona söyleyin lütfen; bana ne söylüyorsunuz? 
Anayasaya karşı mısın?» diye 'beni itham ediyor, siz 
beni korumuyorsunuz, 'ben kendimi koruyorum. 

Siz gelin Anayasanın içine, ben Anayasanın için
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anayasa

nın ilgili maddesini inceleyecek olursanız... 
BAŞKAN — Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Buyurun I 

efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, zatı âlinize bir şey 

söylemedim. Zatı âlinize aşağıdan hitap eden millet- I 
vekiline ihtar ettim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — O zaman 
lütfen geçiştirmeyin. Çünkü, «Anayasaya karşı mısın?» 
demek çok ağır bir itham. Lütfen ithamla orantılı ce
vap verin milletvekiline. (HP sıralarından alkışlar) 

'Madde Anayasaya aykırıdır. I 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — De
ğil. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arz ede
ceğim. 

Anayasa, «Grevin ve lokavtın ertelenebileceği ve 
yasaklanabileceği haller ve işyeri» deyimini kullanır. 
iBugün serbest bölgenin içinde bu madde ile tüm 
grevi ertelemek veya durdurmak daha doğrusu, Ana
yasadaki ne «işyeri» deyimine girer ne de «haller» 
deyimine girer. __ -

Siz, oylarınızla founu «haller» deyimine sokabilir
isiniz; ancak bunun da muhakkalkki bir mercii var
dı*. 

IBu madde, başta da arz ettiğim gilbi, ANAP İkti
darının işçiye, çalışana bakış açısının bir yansıması
dır, bir tezahürüdür. Bu yönden yadırgamıyorum. 
Ancak, şunu belirtmek istiyorum ki, Sayın Başbaka
nın pembe gözlüğü ile baktığınızda ucuz işçi cenneti; 
ama gerçekte ucuz işçi cehennemi olan bu memleket
te, bu maddelerin bir gün Türk mevzuatında yeri olma
yacaktır. . 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞIJERİ ©AKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; müsaadenizle Anayasanın grev ve lo
kavtla ilgili 54 üncü maddesinin ilgili paragraflarını 
okuyorum: 

«MADDE 54. — Toplu iş sözleşmesinin yapılma
sı sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev 
hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve 
işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile 
kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.» 

Biz de burada kanun yapıyoruz. 
Diğer bir paragraf da aynen şunu ifade etmek

tedir: «Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya er
telenebileceği haler ve işyerleri kanunla düzenlenir.» 

Mumterem arkadaşlarım, bu bakımdan burada 
tedvin edilen sekil, her yönüyle Anayasanın 54 üncü 
maddesinin birinci ve dördüncü paragrafına tam 
anlamıyla uymaktadır. 

Burada da kalmıyor, devam ediyoruz bu geçici 
1 inci maddenin ikinci paragrafında, «Ancak bu süre 
içinde toplu iş sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat 
uyuşmazlıkları Yüksek Hâkem KuruUunca karara 
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'bağlanır» diyoruz. Bu da yine Anayasanın 54 üncü 
maddesinin beşinci paragrafına tamamıyla paraleldir 
ki, o da şöyledir efendim: «Grev ve lokavtın yasak
landığı hallerde veya ertelendiği durumlarda erteleme
nin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca 
çözülür.» Dolayısıyla bu maddenin gerek birinci fık
rası, gerek ikinci fıkrası tamamıyla Anayasamızın 54 
üncü maddesiyle mutabıktır. 

Muhterem üyeler, diğer taraftan serbest bölgele
rin diğer ülkelerindeki uygulamalarından da bahset
mek isterim. Bu hüküm sadece bizde yok; serbest 
bölgeye sahip geri kalmış veyahut gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunda bu hükümler var. Sizlere çeşitli 
misaller vermek işitiyorum. 

M. TURAN BAYEZtT .(Kahramanmaraş) — 
Biz geri kalmış mıyız Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Gelişmekte olan 
bir ülkeyiz. 

Filipinler: Grev yasak, zorunlu anlaşma müesse
sesi var, asgarî ücret uygulaması var (ki bizdeki de 
buraya paralel oluyor), sosyal güvenlik var. 

Singapur: Sosyal güvenlik var, ücretler Millî Üc
ret Konseyi tarafından ve prodüktivite artışına bağlı 
olarak yılık olarak belirleniyor, sendika bulunmak
la beraber grev uygulaması yok; uzlaşma ve hakem
lik müessesesi mahkeme aracılığıyla yapılıyor. 

Güney Kore : Asgarî ücret uygulaması yok, ancak 
fiiliyatta ücretler ülke ortalamasının biraz üzerinde 
teşekkül etmiş; grev ve diğer sendikal faaliyetler ya
sak; yabancı işyerlerinde çalışanlar hakemlik müesse
sesinden de yararlanıyorlar. 

SALÎM EREL (Konya) — Biraz da Batı ülkele
rinden örnek verin. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN ı(Devamla) — Aynı şekilde 
Malezya'da, Mısır'da ve çevremizdeki serbest bölge
lerde de buna dair hükümler aynıyla var. 

Demin bir maddeyle ilgili söz almış ve şunları ifa
de etmiştim: Türkiye bu konuda çok geç kaldı. 
Biz serbest bölge kurmak arzuları içindeyken, dün
yada 500 tane serbest bölge kuruldu. Siz bu ülkede 
kurulacak serbest bölgeyi, dünyadaki diğer örnekle
riyle rekabet edecek şartlara haiz yapmazsanız, o 
zaman serbest bölgeniz de çalışmaz. 

Burada sosyal güvenlik meselesi var, sadece grev 
ve lokavt uygulaması yok. Sosyal güvenlik var, as
garî ücret de var burada. Uzlaşmazlık halinde Yük
sek Hakem Kurulu da var. Fakat sadece ve sadece, 

yine Anayasanın 54 üncü maddesinin birinci, dör
düncü ve beşinci paragrafına göre tanzim edilmiş 
bu geçici 1 inci maddeyle serbest bölgelerin kuruluşun
dan itibaren 10 yıl süre ile grev ve lokavt yasağı 
getirilmektedir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Soru sormak is
tiyorum, 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen Sayın öney 
ve Sayın Oanver. 

Başkaca soru sormak isteyen var mı efendim? 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Ben son sözü rica 

ediyorum, efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim müzakereler tamam

lansın, soru kısmına geçeceğiz efendim. 
Son söz milletvekilinin, buyurun sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu madde üzerindeki müzakere
leri çok rica ediyorum bir sağırlar diyologu haline 
getirmeyelim. 

Arkadaşlarımızın izah ettikleri durum fevkalade 
açıktır. Sayın 'bakan da Anayasanın aynı maddesine 
referansta bulunuyorlar; fakat yorumları tamamen 
eksik oluyor, veya hatalı bir yoruma gidiyorlar. 

Bakınız, Anayasanın 54 üncü maddesinin dör
düncü fıkrasından iki cümle okumak istiyorum: 
«Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelene
bileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.» 

Sayın arkadaşlarım, burada iki tane incelik var: 
Hangi hallerde grev ve lokavtı erteleyebilirsiniz? 

Hangi işyerlerinde erteleyebilirsiniz? 
Anayasa size bunu ancak kanunla düzenlediğiniz 

takdirde yapabileceğinizi söylüyor. Oysa siz, getirdi
ğiniz Serbest Bölgeler Kanunuyla «Serbest bölgede 
grev ve lokavtı 10 yıl süreyle tümüyle durduruyorum» 
diyorsunuz. Ancak hangi hallerde durdurabileceğini 
ve hangi işyerlerinde durdurabileceğinizi söyleyebi
lirsiniz. Aksi halde bir bölgede tümüyle, her ahval ve 
şeraitte, her halde ve her işyerinde bunu erteleyebile
ceğiniz hakkını Anayasa size vermemektedir. Apa
çıktır bu fıkra. Bu, yorumdaki birinci sakatlık. 

Yorumdaki ikinci sakatlık: Türkiye'de çıkarıla
cak olan birtakım kanunlarda falan hâllerde veya 
falan işyerlerinde veya burada olduğu gibi, «Şu bölge- x 

deki bütün grev ve lokavtı erteliyorum» diyemezsiniz. 
Çıkarılacak olan her bir kanunda, siz bu hakkı kanun 
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yapıcıya veremezsiniz, Anayasanın bu emri karşı
sında. Bu ülkenin iş mevzuatını, çalışma düzenini 
düzenleyen bir tane kanun vardır (çalışmayı ilgilen
diren kanun, tş Kanunu), orada zaten belirlenmiştir 
ve ancak beli bir tane kanunda bunu belirleyebilir
siniz. Aksi halde büyük istikrarsızlığa yol açarsınız. 
Yarın bir başka konuda bir kanun getirirsiniz, bu defa 
o kanunda da böyle bir yasaklama koyabilirsiniz. Bu 
olmaz. Anayasanın getirdiği bu tür bir istisnanın, ya
ni hangi hallerde ve hangi işyerlerinde grev ve lo
kavtı erteleyip yasaklayabileceğiniz hususunu, Ana
yasanın bu hükmünü tatbikata koyan bir tane ilgili 
kanun olan iş Kanunuyla baştan açık ve değişme
yecek Wr biçimde belirleyebilirsiniz. Siz getirdiğiniz 
her kanunda buna t>ir ek daha, ibir başka ek daha 
yapamazsınız. Onun için her iki boyutuyla da Ser-
'best Bölgeler Kanunundaki bu ek geçici madde Ana
yasaya aykırıdır. Lütfen doğru yorumlayalım efen
dim. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru için Sayın Canver ve Sayın Ege. talepte bu

lunmuşlardır. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) ~ Sayın Başkan, 
sayın bakanımız biraz önceki konuşmasında serbest 
bölge statülerinin her ülkenin kendi koşullarına 
göre, düzenleneceğini, söylemişlerdi. Ancak, grev ve 
diğer sosyal haklar söz konusu olduğunda, baz olarak 
bu hakların hiç mevcut olmadığı veya az veya çok 
mevcut olduğu ülkeleri kendilerine örnek seçiyorlar. 
Neden bu örneği seçtiklerini soracağım. 

ikinci bir soru olarak da, çalışanların grev ve 
diğer sosyal haklarını da neden kendi ülkemizin şart
larına serbest (bölgelerde de uydurmadıklarını sor
mak istiyorum? 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkanım, benim sorularımı, Sayın Tülay öney'in 
değindiği bir noktada sayın 'bakanın cevaplandırma
sını istirham edeceğim. Yani herhangi bir şekilde 
grev ve lokavt giıbi konularda kanun getirirken eğer 
grev ve lokavt gerektiriyor ise, bunlar dokunulacak 
durumlar ise o kanunda mı zikretmek lazım, yoksa 
genelde bir kanun çıkarıp, daha önce 53 üncü mad

dede olduğu gibi, toplu iş sözleşmesinin nasıl yapıla
cağı kanunla düzenlenir deniyor, öyleyse grev ve lo
kavtın da nasıl yapılacağının bir kanunla düzenlen
mesi mi lazım ki, muhterem arkadaşım gayet iyi 
ifade ettiler? 

BAŞKAN — Yani bunu fikir olarak değil de so
ru şeklinde soruyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kanunda 
zikretmek lazımdır. Eğer her kanunda parekende 
olarak biz kendimize göre grev ve lokavt yasağı ge
tirirsek bir çıkmazın içine gireriz. Bunu nasıl görü
yor sayın bakan? Cevap vermesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Canver, «Grev 
ve lokavt haklarının tahdit edildiği ülkeler zikredildi; 
bu hakların daha geniş kapsamlı tatbik edildiği ülke
lerdeki tatbikattan misal verilmedi, bunların duru
mu nedir?» diye sorarlar. 

İkincisi de «Türkiye'nin şartlarım neden burada 
nazarı itibare almıyoruz?» derler. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, Sayın Canver'in 
sualine şöyle cevap vereyim; Türkiye'nin şartları tam 
anlamıyla dikkate alınmıştır. Türkiye'nin şartlarım 
dikkate alacağımız birinci doküman Anayasanın ken
disidir. Burada arkadaşlarımızla farklı düşündüğümüz 
nokta, arkadaşlarımız Anayasanın 54 üncü maddesi
nin sadece 4 üncü fıkrasını dikkate alıyorlar ki, 'biz 
de alıyoruz; ayrıca bu fıkrayla 1 inci fıkrayı da be-
ralber mütalaa etmek lazım. Yani Anayasanın 54 ün
cü maddesinin birinci fıkrasıyla dördüncü fıkrasını 
bu arada beraber mütalaa etmek lazımdır. 

Şunu ifade etmek isterim: Bütün bunlara rağmen 
eğer dünyadaki serbest bölgelerde; özellikle bize ra
kip olan civar devletlerde ve bölgelerde bu nevi uy
gulamalar olmasa idi, Anayasamız da buna cevaz 
vermese idi biz böyle bir şeyi getirmeyi düşünmez
dik. Serbest bölgeyi kurarken, onu bütünüyle kurma
mız lazım; bütün müesseseleriyle, bütün teşvikleriyle 
kurmamız lazım. Aksi halde bu başarılı olmaz; ölü 
doğar. Dolayısıyla bizim getirdiğimiz serbest bölge
deki bu geçici madde anlayışı, kuvvetini hem Ana
yasamızın 54 üncü maddesinden almaktadır, hem de 
gerekçe olarak yine rekabet edeceği diğer serbest 
bölgelerde bu hususun olmasından kaynaklanmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Ege; bu 54 üncü maddenin 
2 nci fıkrasındaki kısıtlamanın bir kanun tasarısı 
yahut teklifiyle düzenlenmesi mi gerekir, yoksa her 
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kanunda ayn ayrı getiriimesinıi uygundur diye so
ruyorlar ve kendi görüşü olarak da, tahditlerin ayrı 
bir kanun tasarısı ile getirilmesi şeklinde görüş bil
diriyorlar. 

Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANİ 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim Sayın Cenap Ege' 
nin die getirdiği Ibu ihusus, dalha ziyade bir şekil me-
selösi olarak ortaya çıikmaiktadır. Yanli biz 'böyle bir 
Ihükmü çalışma 'hayattım 'düzenleyen M'gii kanunda 
mı getirelim, yoksa Serbest Bölge Kanunumda mı 
Anayasanın bu 'hükmünü »getirelim ifadesinden kay
naklanmaktadır. 

Kanaatimizce Serbest Bölige Kanununun bir bü
tünlük teşkil etmesi bakımından, 'bu maddenin bura
da tedvin edilmesi dalha uygun olur Sayın Başkanım. 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzeninde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 

İSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasamın geçici 1 ineli madde

sinin metinden çıkarılmışım arz ve teklif ederiz. 

Sururi Baıykal Onural Şeref Bozkurt 
Ankara Çanakkale 

Salim Erel Hüseyin Aydemir 
IKanya İzrnlir 

ıSelahaütin Tafllıoğlu 
Yozgat 

(BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI 
H, HÜSNÜ DOĞAN — KaJtılmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Buyurun 'Sayın IBaykal. 
SURURİ BAYKAL • (Ankara) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlar; serbest bölgenin faaliyete geç
mesinden itibaren 10ı yıl süreyle grev ve lokavt ile 
arabuluculuk hükümlerinim uygulanmamasını ve çı
kacak uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulunca ka
rara bağlanmasını öngören geçici !1 inci madde, da
lha önce arkadaşlarımın da beyan ©ttiği üzere, Ana
yasa hülkümlerine tamamen aykırıdır. 

Anayasamızın 54 üncü maddesi, grev yasağı ve 
ertelemesinin ancak belli hallerde ve belli işyerle
rinde kanunla düzenlenebileceğini öngörmektedir. Bu 

getirilen düzenleme lile ınıe belli bir halde ne belli iş-
yerlerlinde bir yasak getirilmekle yetinilmemekte, bir 
bölgedte mevcut bulunan bütün işkollarında grev ya
sağı öngörülmektedir. 

Grev yasağı olan işkoları Itadadî olarak kanunu
muzda öngörülmüştür. (Bu maddeyle yapılmak iste
nen şey, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa
sının, olağanüstü koşullarda çıkan o yasanın bile ön
görmediği derecede ve kurnazca bir yolla, grev yasa
ğının artırılmasından ibaret bir yoldur muhterem ar
kadaşlarım. Grev ve Lokavt Yasasının öngörmediği 
yeni bir yasaklama getirilmektedir. Bölgeler itibariyle 
bir grev yasağı söz konusudur, 'işkollarındaki 'grev ya
sağı, bölgesel yasak faaline getkilmişttir. 

IMuhterem arkadaşlarım, emeğin sefaleti üzerine 
ıgelecek kurulamaz. Neden bu bölgelerde kârlara ya
sak koymuyoruz? 'Neden bu bölgelerde işçi çıkarma 
yasağı koymuyoruz? (Neden işverenlerin işçilere daha 
adiıl ücretler ödemesini, neden işverenlerin alışılagelmiş 
aşırı kâr falısından arınmalarını öngörecek yasaklar 
koymuyoruz? 

B. DOĞANCAN AKYÜHOK '(istanbul) — Sen 
o kafayı ideğiştir, o kalfayı. 

SORUR! BAYKAL (Devamla) — Bu kalfayı de-
ğiştirmıemiz mümkün değildir, s'izin kafalarınızın da 
bizim kafalarımız halin© ıgelmesi mümkün değMır 
efendim. (ANAP sıralarından «O kafayı değiştir» 'ses
leri) ©iz 'kafamızdan memnunuz efendim. (ANAP sı
lalarından igüriiltüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şıimdi gereksiz 
sözlere, böyle gereksiz cevaplar alırsınız. Bu itibarla, 
gereksiz sözlerden sakınınız, lütfen. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sizin kafa 
50 sene geride kalmış. 

ISURURİ BAYKAL '(Devamla) — Alalh'a şükür 
ki, bu kalfadayız. Sizin kalfnıız gibi kafam olsa, ta
şımazdım efendim.; (ANAP sıralarından gürültüler, HP 
sıralarından alkışlar) 

(BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Onu millete 
sor, millete. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bravo konuşmacı. 
BAŞKAN — Lütfen efendilm, lütfen. 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, ilki el bir baş içindir; bu tehditleriniz
den vazgeçiniz. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Mil
lete sor, millete. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir diyeceğiniz olursa, »bu yüce kürsüye 
çıkarsınız söylersiniz sizi saygıyla dinlerim. Eğer bu 
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kürsüye çıkıp söylediklerinizi de&l, başka usullerle 
Meclis dışımda arz etmeyi uygun görürseniz onu da 
kendilimize tas uygun usullerle dinlemeye amadeyiz 
muhterem arkadaşlarıın. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA UĞUR ÖNER {IKütahya) — Sen 
anarşist misin? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin; 
Sayın Baykal devam edin. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — İki el bir baş 
içindir ve darı eken kuştan takmaz afkadaşlıaomf. 

LEYLA YENİAY KÖSEOGLU ^İstanbul) — Al-, 
ilah Allah, zavallı. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal... 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Buyurun Sayın 

Başkanımı. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
(Sayın milletvekilleri, neden hatibin konuşmasına 

tahammülsüzlük gösteriyorsunuz? Lütfen tahammül 
gösterin. (Alkışlar) hiç kimse kürsüdeki hatibi kenldi 
istediği istikamette konuşturmak mevkiinde değildir 
efendim. Lütfen tahammülle karşılayın. Lütfen ta
hammülle karşılayın efendim1, lütfen. 

CÜNEYT CANVEİR (Adana) — Sayın üyeler, 
sizin fikirleriniz bitikti fikirlerdmize... 

HAKKİ ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kimseyi 
tahrik edip terbiyesizleşme. 

BAŞKAN — Sayın Canver, Başkanlık makamına 
geçip başkanlığı yerinizden idare etmek istiyorsunuz, 
lütfen oturun efendim, devam edin efendim. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, değeri arkadaşlarım; hangi işkollarıniın 
grev yasağı kapsamı dışında olacağı milletlerarası 
normlarda da bellidir. (Kanunumuz da milletlerarası 
normlardan esinlenmiştir. Şimdi, bu düzenlemeyi ge
tirirsek uluslararası normları çiğnemiş oluruz. Bir iş-
kolları yönetmeliğimiz var. Bu işkoiarı yönetmeliği
mizde hangi işkollarının mevcut bulunduğu ve grev 
yasaklarının hangi işkoilarıyla ilgili olduğu bellidir. 
Anayasamızda hükümler vardır. 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (İstanbul) — İyi 
iyi, Anayasa halleder. 

SURURİ BAYKAL ı(Devamla) — Siz bu hükmü 
getirirseniz, bütün hukuk sistemimizi bu konuyla il
gili hukuk sistemimizi kökünden değiştirmiş olursu
nuz arkadaşlarım.ı 

BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Topluyorum 
Sayın Başkanım. 

Aslında buna neden lüzum görüldüğünü hayretle 
karşılıyorum. Çünkü, zaten bugün değişmiş olan 
274-275 sayılı 'kanunlardaki hükümlerle, işçilerin aley
hine yapılan (bu düzenlemelerle zaten sağlıklı bir gre
ve ulaşmak mümkün değildir. Bu yasağı genişletmek 
işiyorsanız, tabiî bu sizin bir tercihiniz, düşünceniz 
olabilir; bunu Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Yasasıyla bir hüküm olarak getirirsiniz muhterem ku
ruldan cevabınızı da alırsınız. O kanun burada görü
şülürken onu tartışma imkânını buluruz. 

Efendim, grev yasakları, toplumu çok büyük mik
tarda etkileyecek ve büyük zararlardan kaçınılama-
yaeak hallerde ve çok tartışmalı olarak konulur. Her 
aklımıza gelen şeyde grev yasağı koyarsak, sermaye
nin karşısında çok zayıf olan emeği tamamen ezmiş, 
yok etmiş oluruz muhteremi arkadaşlarım. Örneğin, 
sağlık hizmetlerinde, itfaiye hizmetlerinde ve hatta 
banka hizmetleri gibi hizmetlerde 'grev yasakları var
dır. Ama, serbest (bölgelerde, hangi işkolunda olursa 
olsun tüm işkollarında, işçinin yaptığı iş ne olursa 
olsun, toplumu yakından veya uzaktan etkilesin et
kilemesin, bir bölgede tamamen grev yasağı koymak 
çok korkunç bir olaydır. Bu hukuk sistemimize ya
bancıdır, çağdaş hukuka yabancıdır ve tabiî hukuk 
sistemine de aykırıdır. 

Saygıyla arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Önergeyi 'oylarınıza «umuyorum : Kabul edenler. .3 

Etmeyenler... önerge kabul ediümemüştir. 
Geçici 1 inci ımaidtdeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Eltmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİDİ MADDE 2. — Bu (Kanun, bir serbest 

bölge için, o serlbest bölgenin faaliyete geçmesinden 
itibaren uygulanır. Faaliyete geçiş tarihi ise, o ser
best bölge alanını çevreleyen çit, kule ve kapı inşaat
larının tamamlanması ve bölge müdürlüğü, polis ve 
gümrük birimlerünin göreve başlaması suretiyle böl
genin resmen açılış tarihidir,; 

BAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltmeyenler... Geçici !2 nci madde kabul edilmiştir. 
•14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük! 
MADDE 14. — Btı Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer.' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 14 üncü madlde kabul edilmiştir. 
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15 inci maddeyi dkutuyorum ı 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kumlu yürütür. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kafoul edenfer... 

Etmeyenler... 15 inci madde Ikalbul edilmiştir, 
RIFAT BAYAZIT ((Kahramanmaraş) — Usul hak

kında söz istiyorum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
ıRIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — İçtüzü

ğün 46 ncı maddesi üzerlinde. 
IBAŞKAN — İçtüzüğe bakalım efendim. Ama, ora

dan Ibize yardımcı olursanız daha iyi olur efendim. 

RIFAT BA YAZIT ^Kahramanmaraş) — Meclis ve 
komisyon faaliyetleri hakkında., 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, geçen gün Sayın Ege'ye söz verirken böyle 
ahret suali sorulmadı. 

BAŞKAN — Sayın Ege'ye hangi gün söz verdim? 
TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Geçen 

gün bu şekilde usul hakkında söz verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, «Usul hakkında» de
yince, hangi usul olduğunu öğrenmek Başkanın hakkı 
değil mi efendim? 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Kendisi mü
dafaa etsin. 

BAŞKAN — Evet devam edin, buyurun. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekilleri; Meclis içerisinde mu
halefet ve iktidar, karşılıklı olarak birbirine saygılı, 
ayrıca Başkanlık Divanına saygılı ve Başkanlık Diva
nının da gerek iktidar, gerekse muhalefete eşit mua
mele yapması yönünden saygılı olmasını esas ilke ola
rak kabul ediyor ve bu ilkelerden de hiçbirimiz ay
rılmak istemiyoruz. 

Maatteessüf müzakerelere başladığımız sırada, 
Sayın Başbakanın polisinin geldiği sırada hiç bekle
mediğim bir- şekilde arkadaşımın biri tabancadan 
bahsetti. Bilmiyorum içtüzüğe göre herhalde polis 
dışarıda arkadaşına silahını vermiştir, (Bu salona si
lahlı girilmez) bunu yapmıştır; böyle bir konuşmayı 
uygun görmedim. 

Yine Halkçı Parti Grup Başkanvekili kıymetli ar
kadaşım kürsüye çıkarken bir arkadaşımın «Taban
cası var» demesini yadırgadım. Nitekim, işitmiştir ve 
çıkarıp cüzdanını göstermiştir. Böyle bir halin bu 

6.6. 1985 O ı 1 

Meclisin içerisinde tekrarlanmamasını hassaten rica 
ediyorum. Bu hal sinirleri bozar, konuşma tansiyonu
nu arttırur. Bu nedenle, Meclisin müzakere sistemini 
bozmamak için hassaten rica ediyorum. 

İkincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunun faaliyette bulunduğu sırada komisyonlar izin 
alarak çalışabilir; Plan Bütçe Komisyonu izin almış
tır, çalışıyor. Tebrik ederim çalışsınlar, işler çıksın 
ben ona bir şey demiyorum. Ancak içtüzüğün 46 ncı 
maddesi sarihtir. 7 nci madde münasebetiyle bir öner
ge verildiği sırada komisyon yerinde bir arkadaşı
mızdan başka kimse yoktu ve «Kabul ediyorum» dedi 
ki, bu İçtüzüğün 46 ncı maddesine tamamen aykırı
dır. Sayın Başkan, biz yerimizden sayın bakana soru 
sormak için söz istediğimiz zaman «Usulsüzdür» der; 
fakat bu usulsüzlüğü önlemez. Ben her iki yönden de 
Sayın Başkandan, badema usulsüzlüklerde her iki ta
rafa da aynı şekilde hareket etmesini rica eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 46 ncı madde ile ilgili bir 
itiraz geldiğinde Başkanlık bunu nazarı itibara alır. 
Bu tasarının görüşülmesi sırasında şu ana kadar her
hangi bir itiraz gelmedi. 

RIFAT BAYAZrr (Kahramanmaraş) — İtiraz 
olmaz, re'sen nazara alacaksınız. 

FERtT MELEN (Van) — Re'sen alacaksınız. 
BAŞKAN — Bizim kanaatimiz odur efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — iti

raz vaki oldu. 
FENNİ ISLIMYELI (Balıkesir) — içtüzüğü biz 

uygulamıyoruz, zatı âliniz uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi aleyhte Sayın Fikret Ertan, 
oyunun rengini belirtmek için söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

Bu arada Sayın Bozkurt, Başkanlığımıza bir tez
kere göndermişlerdir : «Sayın Alaattin Fırat, kürsüye 
çıkarlarken, tabanca vardı diye beyanda bulunmuş
lar; bilahara da ben öyle demedim, tabancası yok 
diye konuştum dedi. Bu itibarla, Sayın Alaattin Fırat 
bu şekildeki beyanını zapta geçirirse memnun olu
rum» derler. 

Sayın Alaattin Fırat, buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim, Sayın Onu-
ral Şeref Bozkurt kürsüye giderken ceketi yukarı 
kalkmıştı, fevkalâde şişikti «Tabanca mı var?» diye 
bir sualim oldu. Zabıtlara geçip geçmediğini de bil
miyorum, şu anda-zannederim geçmiş olacak. Kendi-
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leri de «Yoktur» dediler, cebinden çıkardı, tabanca 
yerindeki şişkinliğin cüzdandan olduğu görülmüştür; 
arz ederim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, ben «Şişkin cüzdan» tabirini kabul etmem, 
benim cüzdanım vatandaş cüzdanıdır, vatandaş cüz
danı. Biraz evvel «Silah yok diye de beyanda bulun
dum» dediler... 

'(BAŞKIAN — Konu aydınlanmıştır ©fendim, buyu
run, devam edin efendim. 

jONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Vatandaş cüzdanıdır ibenim cüzdanını. 

BAŞKAN — Sayın Ertan, buyurun, efendim. 
FİKRET ERTAN (tzmir) — 'Sayın 'Başkan, sa

yın milletivekilleri; Serbest Bölgeler Kanunu» Tasarı
sı görüşülürken ibir şey dikkatimi çok çekti. Serbest 
bölgeler görüşümüze göre muhakkak ve (muhakkak 
taviz yerleridir. Taviz vermeden serbest bölgeye hiç-
bir firma gelmez. Hani *1Ö yıl grev yapılmayacak» 
denildiği için gelir. «2 yıl grev yapılmayacak» dense, 
kuracağınız serbest (bölgeye hiçbir firma gelmez. Şu 
'kadar verlgi vereceksin denildiği zaman, daha az ver
gi isteyen yerler varsa, o zaman yabancı sermaye o 
serbest bölgeye /gelip yatırım yapmaz. Serbest bölge
nin Türkiye'de kurulmasını ve oraya yabancı firma
ların yatırım yapmalarını istiyorsanız, hangi ülkeler
den daha fazla talviz vereceğinizi muhakkak o ser
best bölge lülkelerine bakarak kararlaşürmalısınız. ör
meğin, dış borçlan 100 milyar dolan geçmiş Meksika 
ya, Brezilya'ya bakarsınız, 25 milyar doları (geçmiş Şi
li'ye bakaırsınız. örneğin Şili'de hiçbir zaman sendi
kal haklar yoktur, olsa bile sendikalar kesinkes sarı-
laşmıştır. Bakarsınız Malezya ne yapıyor. Malezya'da 
işiçi ücretleri sübVansiye edilir. Yani işçi çalıştıran 
İbir firmaya devlet üstelik para öder. Malezya böyle
dir. 

Güney Kore'ye bakarsanız, Güney Kore'de ve tüm 
dünya serbest bölge ülkelerinde ıhatva ve çevre kirlili
ği hiçbir zaman kale alınmaz, bununla ilgili yasalar 
uygulanmaz. Örnek vermek istersek, Japonya'daki çev
re kirliliğine neden olan fabrikalar giderek Güney Ko
re'ye taşınmaktadır. Sadece Inçon serbest bölgesinde 
103 firma vardır; bunların 93'ü Japon sermayesidir 
ve bunların 20 - 25 tanesi de çevre kirliliği nedeniyle 
Güney Kore serbest bölgesine yatırım yapmak zo
runluluğunda kalmışlardır. 

İSiz, çevre kirliliği yasalarını ülkemiz lehine kulla
nırız diyemezsiniz. Çünkü bir bakanımız, biliyorsu
nuz, «Çevre kirliliği lükstür» dedi. Bu sayın bakanı-
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tmızın gerçekten bakanlık koltuğu da çok önemliydi; 
kendisi doğa koşullarıyla ilintili olan, doğa koşullarıy
la işlerlik kazanacak bir bakanlığın koltuğundaydı; 
Turizm ve Tanıitaıa Bakanıydı. Böylie bir şey diyemez-
sinte. 

(Serbest bölgeler için, «istihdama ve teknolojik ge
lişmeye katkıda bulunacak» deniliyor. 4 tane serbest 
bölge kurulacak yer var; buralarda kaç kişi çalışacak 
ve kaçar para ödenecektir? Bu serbest bölgeler kaç 
yılda yapılacak ve kaç paralık yatının yapılacaktır? 
4 tane serbest Ibölgeye, muhakkak ki birkaç milyar 
dolar ayırmanız gerekir ve bu altyapıları muhakkak 
ve muhakkak devlet yapacaktır. Dış sermaye gelip ha
zır yerlere tesis kuracaktır. 

Ifstihdama katkısı sanıldığı kadar çok olmaz. Dü
şünebiliyor musunuz, bugüne kadar kurulmuş olan 
serbest bölgelerde çalışan nüfusun çalışabilir ülke 
halklarının 'nüfusuna oranı yüzde 1 düzeyindedir; 
yüzde l'lik bir katkıda bulunacaktır. 

Serbest bölgeler muhakkak iktidar görüşlünüzün 
İbir parçasıdır ve doğal olarak kurmak zorunluğunda-
smız. flhracalta dönük ekonomi politikası uygulayan 
ülkelerin nasıl yüksek faiz, nasıl serbest ithalat, nasıl 
kamu yatıranlarının sadece altyapıya dönüşmesi gibi 
önlemlere dönük halkaları varsa, kesinkes bir halkası 
da serbest bölgelerdir. Bunun bir diğer halkası da kön-
vertüblitedir. Sene sonunda dışa dönük politikanın tüm 
yasal önlemlerini tamamlayacaksınız. 

Şu kadarını kesinkes bilin : Serbest 'bölgelerde ku
rulacak olan sanayi, sayın balkanımızın söylediği gibi, 
tekstildir, oyuncaktır, elektroniktir, optik sanayiidir. 
Sanayileşme, bir bütün içinde olursa, sanayi kuruluş
ları bikirlerini etökileyebilirse ve kurulacak olan fab
rikalar belirli bir eksen doğrultusunda yan dallarını 
kurabiliyorsa, o sanayi veya o sanayileşme, sanayileş
medir veya 'sağlıklı sanayileşmedir. 'Bu tip sanayileşme 
ise asalak bir sanayileşmedir. Bu tip serbest bölgelerde 
oluşacak olan sanayiler, Türk ekonomisine, Türk tek
nolojisine bir katkıda bulunmayacaktır. Türkiye'deki 
tekstil sanayiini dumura uğratacaklardır. Bugün Tür
kiye'de 3 milyon 65 bin adet iğ vardır. Biz bu fabri
kaları serbest bölgelere mi taşıyacağız, yoksa serbest 
(bölgelere vereceğimiz daha büyük özverilerle, içerideki 
millî sanayimize bir rakip mi yaratacağız? 

Arkadaşlarım, şuna dikkat edin, lütifen dikkat 
edin : Serbest bölgeleri, yabancı sermayeyle karıştır
mıyoruz. Bağnazca da karşı çıkmıyoruz; ama tüm uy
gulanan ülkelerde bugün için köşe dönülmüş müdür? 
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Sayın 'balkanımız, Singapur'dan örnek verdi, Güney 
(Kore'den örnek verdi; 'Meksika'yı da versin, Arjan
tin'i de versin. Bu ülkeler köşeyi dönmüş müdür? 
Hepsi borç yükü altında ezilmektedir. Bugün Brezilya' 
nın borç taksidi 10 milyar doları geçmiştir. Bugün uy
guladınız dışa dönük ekonomi politikası, yeni bir ka-
'buik değiştirmenin eylemidir; ama Türkiye'ye uyumlu 
olup olmayacağını birkaç sene sonra kesinkes göre-
ceğiz< 

iSaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, bu tasarı açık oya tabidir. 
(Bu itibarla, oylamanın kupaların sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
((Oylar toplandı) 

2. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 315) (Devam) 

(BAŞKAN — Günldemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kıs
mındaki (tasarı ve 'teklifleri görüşmek üzere müzake
relere (başlıyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasında yer alan 1581 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bü Kanuna İki 
Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
'Bu nedenle, oylamanın sonuna kadar, çalışma süresi
nin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. 
Yok, 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
((Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısının 

açık oylamasına 307 milletvekili katılmış; 175 kaoul, 
'1124 ret, 8 çekimser 'oy kullanılmıştır; bu suretle 335 
sıra sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı kanunlaş
mıştır. 

Birleşime, saat 14.1ö'da toplanmak üzere ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 13.10 

Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet?.. 
Komisyon ve 'hükümet bulunmadığına göre, gün

demin diğer maddesine geçiyoruz. 
3. — 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) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 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. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 108 inci Birleşimin 'İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

— 384 



T.B.M.M. B : 108 6.6. 1985 O : 2 

(BAŞKAN — Gündemin 2 nci orasında yer alan, 
Antalya Milleüvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza 
IKanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kamun TeSklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu, henüz 'komisyondan Genel Kuru
lumuza (dönmediğinden, (bu teklifi de görüşemiyoruz. 

4. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) S. Sayısı : 318) (1) 

IBAıŞKJAN — Gündemin 3 ündü sırasında yer alan, 
8.6,1959 Gün ve 73'3'8 Sayılı Vera'set ve İntikal Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve iBültçe (Kdmllsiyonu Raporunun mü
zakeresine ıgeçüyoruz. 

İBu kanun tasarı'sının 1 'inci madddsi yeniden görü
şülmek üzere kbmlsyona iade edilmişti. Komisiyion-
dan 1 inci maddeyle »ilgili rapor gelmiş (bulunmakta
dır. Bu itibarla, Ibu kanun tasarı'sının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
(Komisyon raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'Bilindiği gibi, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 30.5.1985 tarihimde yaptığı 105 inci 
(Birleşiminde görüşülmesine Ibaşlanan 8.6.1959 ıgün ve 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılımaisı Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesi, Ikalbul edilen önerge ile birlikife içtüzüğün 88 
inci maddesi uyarınca komisyonumuzca geri alınmış
tır. Söz kfonu'su kanun tasarısının 1 inci maddesi, ko
misyonumuzun 5.6.1985 tarihinde yapılan 76 ncı Bir
leşiminde 'ilgili hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile 
yeniden incelenip görüşüldü. 

Genel Kurujda kabul edilen önerge doğrultusun
da geri çekilen 1 inci madde üzerinde yapılan görüş
melerde; önergede yer alan muafiyetlerin devlet büt
çesinde büyük ölçüde kayba yol açacağı, muafiyetle
rin arttırılmasına gerekçe gösterilen, «Zaman içerisin
de paranın değer kaybına uğrayabileceği» görüşü kar
şısında da, madde içerisinde yer alan ve Bakanlar 
Kuruluna muafiyetleri on misline kadar artırabilme 
yetkisi veren fıkranın yeterli olacağı sonucuna varıl
mıştır. Ayrıca, Genel Kurulda kabul edilen önerge ile 
paralellik arz eden ve yeni düzenlenen iki önerge de 

(1) 318 S. Sayılı Basmayan 30.5.1985 tarihli 105 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

aynı gerekçeyle benimsenmemiş ve maddenin eski 
şekliyle muhafaza edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Alaattin Fırat 
Muş 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay öney 
Istahbul 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde görüşme açıyo
ruz. 

KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen var mı? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan ben de söz istiyorum. 

— 385 — 



T.B.M.M. B : İ08 6 . 6 . 1985 O : 2 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KAMİL T. COŞKUNOĞUU (Anara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımı; Veraset ve 
intikal Vergisinin tadili hakkındaki tasarının bu mad
desi ile ilgili bir önerge vermiş idim ve önergemin 
gerekçesini de 'burada yüksek huzurunuzda açıklamış 
ve bu verginin diğer vergilerden ayrı 'bir karakter arz 
etötiğini, (servet vergisi olduğunu, sıosyal 'bünyeyi, aile 
toplumunu yakından iligilendirdiğini mümkün mertebe 
açMaımıştıım. 

Anayasamızın 41 ineli maddesi, «Toplumun esası 
ailedir» diyor. Bu vergi, aileyi ve aile topluluğunu 
hedef alan esaslı ıbir vergidir. Bunun memleketimiz
de gençliğin işsizlikten şikâyetinin az olması, alile ni
zamımızın şekli ile yakından ilgilidir. Bir evlat; kız 
olsun, erkek olsun iş 'bulmadıkça, ananın babanın 
yanında çalışır, eşler beraber çalışır. Ufak bir servet 
elide etmişlerse, o hepsinin emeğinim mahsulüdür, iş
sizlikten Ibu nedenle de şikâyet azdır, 'bir problem 
değildir memleketimizde.; Avrupa'da, Amerika'da öy
le değil; çocuk reşit oldu mu aileden ayrılıyor gidi
yor; yani kopuyor; bizde öyle değil. Binaenaleyh, ge
rek eşin, gerek evlatların toplanan bu servet üze
rinde Ibüyük hakkı ve hissesi vardır ve ailenin, top
lumun muhafazası 'bakımından, ailenin korunması 
esaslarının Anayasaya uygun olarak nazara alınma
sını da arz etmiştim. 

Verdiğim önergede eşler ve füru için; yanii ço
cuklar ve torunlar için muafiyet haddini 30 milyon 
lira olarak ifade etmiştim. Pürü bulunmaması, yal
nız eşin kalması halinde eş için ise muafiyet had-
dinıin 40 miyon lira olarak kabul edilmesi sekilinde 
ildi. 'Kanunun 1959 senesinde tanzim edilen şeklinde; 
küçük çocuklar için reşit oluncaya kadar bir mua
fiyet, malul ve mefluç çocuklar için de hayatını ka
zanamayacağı hakkında sağlık kurulu raporu olmak 
şartıyla onun da korunması için, 'belli 'bir aylık, ver
giden muaf tutuluyor idi. «1981 senesinde bu ne se
beple ise kaldırılmış, sayın hakanın açıklamasına 
göre 'bazı suiistimaller olmuş veya olmamış onu bil-
müyorum. Bunu 'ben yeni teklif ettiğim değişiklik 
önergesinde getirdim. Çocuklar için 30 bıin lira, re
şit oluncaya kadar, malul ve mefluç -olanlar için 
ayrı Ibir kriter getirmiştim, komisyonda (bulunan ha
kanlık yetkilileri «Bunun ölçüsü 'belli değildir» de-
m'işler. Şimdi 10 arkadaşıtria beraber sunduğumuz 
önergeyle bunun kriterini şöyle koyduk; «Bu malul 
ve mefluç çocuklar için, sağlık kurulundan rapor 

almak şartıyla 5 milyon lira, miras hissesinden ver
gi mufa'iyeti kabul edilsin» bunun malî portesi de 
haddi zatında o kadar ağır değil. Eğer müterakki sis
teme ta'bi ise ve son haddi ise bunun vergi muafi
yeti 1 milyon iira oluyor. 

Şimdi arkadaşlar, esas itibariyle 'blizim hu tekli
fimiz normal olmakla beraber, arkadaşlardan bazıla
rının mütalaalarını dinleyerek, arkadaşlarımızla 'bir
likte, eski önergemiz İstikametinde yeni bir önerge 
verdik ve dedik ki, 30 milyon lira 15 milyon lira 
olsun füru İçin, eş için. Füruu olmayan Ibir şah
sın eşi 'için 25 milyon İira olsun. Yukarıda arz et
tiğim gibi, küçük çocuk için, reşit oluncaya kadar 
30 bin lira, malul ve mefluç olan çocuk için, sağ
lık kurulu raporu olmak şartıyla, onun da miras 
hissesinden 5 milyon İra muaf tutulsun, bu suretle 
hu çocuğa bir sablip çıkara bulunsun. Bunu hedef al
dık. Zaten ilk önergemiz de bu idi; yalnız miktar
lar bakımından önergemizde Ibir değişiklik yaptık. 

ISaym komisyon eski 'görüşünde ısrar etmiş, ar
kadaşımızın bu mealde vermiş olduğu önergeyi de 
kabul etmemiş.; Yüksek Meclis daha evvel, bizim ver
diğimiz önergeyi kabul etmıiş idi, ama o önergede 
bir değişiklik yaptık arz ettiğim gibi. önergemiz yi
ne aynı önergedir, fakat miktar balkımın/dan bir deği
şiklik yaptık. Bu yeni bir önerge değildir, bilhassa 
bu nokta üzerinde duruyorum, yetti önerge verile
mez, bizimkisi yeni önerge değildir, esfcj önergemizi 
değiştiren ve eski önergemizin tekrarından İbaret 
olan, yalnız ve yalnız miktarını değiştiren bir öner
gedir. Bu itibarla bunun yemi bir önerge şekliyle 
değil, eski önergemizin devamı ve tadili olması şek
linde kabulü ile oylarınıza arz edilmesi gerekir. Bu 
gerekçeyi arz ediyorum. 

İBu Kanun zengin için bir şey değil. Zaten yüz 
milyonların ısahibi olana vergi muafiyeti 15 olmuş, 30 
olmuş onun tesiri olmaz. Yaptığımız ıbu değişikli
ğin, bu İtaisarımm hedefi, ortadirek dediğimiz memur, 
işçi, emekli, esnaftır. Teklifimizin hedefi budur. Yok
sa zengin zaten burada vereceği 1 milyon fazlalığı 
dikkate bile almaz, onlar için 'hiç önemi olmayan 
bir malddedıir. 

Şimdi, dişinden tırnağından artırmış 'bir memur, 
bir daire almış, sayın hükümet 3 milyon lira mua
fiyet getirmiş. 3 milyon liraya bir daire almanın 
imkânı olup olmadığını insafınıza bırakıyorum. Ko
misyon bunu 5 milyon liraya çıkarmış. Yine 5 mil
yon liraya da daire alma imkânı olup olmadığını in
safınıza bırakıyorum, yüksek takdirlerinize bırakryo-
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rum. Biz bunu 15 milyon lira yaptık. Bir memur, 
Ibir emekli, işçi, esnaf; ortadirek dediğimiz sınıf ay
rıldığı zaman ıbir vefat vulkubulmuşsa bundan vergi 
vermesin, Hedefimiz 'budur. 

'Kaldıki arkadaşlar, 'bu 15 milyon liranın hesabı 
müteveffanın, yani vefaıt eden şahsın, yalnız gayri
menkulu hesap edilerek bulunmayacaktır. Bu nokta
ya dikkatinizi arz ediyoruım. Menkul ve (gayrimen
kul mallarının mecmuu hesap edilerek vergiye mat
rah olacak. 

Şimdi bir esnaf vefat etmiş. Bir dairesi var, bir 
de dükkânı var. Hem dükkanındaki mal, hem dairesi 
hesap edilecek, bunun üzerinden vergi matrahı ka
bul edilecek. Yalnız ıgayrimenkul olsa o zaman bir 
dereceye kadar mazur görülebilir, yani 5 milyon lira 
da mümkün değil; ama bir dereceye kadar; fakat 
adamın dükkânında bulunan malı, bir daıiresi hesap 
edilecek, tamamı üzerinden vergi matrahı 'buluna
cak. Bunun 3 m'illyon lirasının, 5 milyon lirasının düş
mesi, bugünün koşullarına göre bir imana ifade et
miyor.. 

Bizim teklifimiz 1'5 milyon liradır, değişiklik tek
lifimiz. Yeni bir teklif değil, onu bilhassa vurgu
layarak söylüyorum, yeni bir teklif değil. Eski tek
lifimizin tadili mahiyetindedir ve eski teklifimizin 
müfctıar bakımından tadilidir. Yalnız füru ve eşler kal
dığı talkdirde 15'er milyon lira..2 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, bir hususu ha
tırlatmak isterim : Şimdi bu yeni verdiğiniz önergeyi 
bizim işleme koymamıza İçtüzüğün 88 inci maddesi 
manidir. Şu sebeple : Daha evvel bu konuda bazı 
itirazlar vesilesiyle görüşme de açmış ve bu (görüşme
de Genel Kurulun kararı ile eski tatbikatımızın doğ
ruluğu kamtlianmıştı: 

Şimdi burada takip edeceğimiz prosedür bu ra
porun müzakeresidir. Şayet bu raporun benıimısenme-
mesini Genel Kurulumuz kabul ederse, o zaman ben 
daha önce Genel Kurulun kabul ettiği önergeyi oya 
sunacağım. Bu itibarla yenli bir önerge verme im
kânı bulunmadığını lifade etmek isterim. Ancak, ko
misyon tekrar maddeyi ister ve Genel Kurul da bu 
isteğe uygun iradesini izhar ederse komisyona mad
deyi t̂ekrar veririz. Madde, komisyonda arzuladığı
nız istikamette 'bir değişikliğe uğrarsa, o zaman tek
rar müzakere açabiliniz. 

Bizim şimdi burada yapacağımız husus, komis
yon raporunun benimsenip benimsenımemesini tespit
tir. Komisyon (raporu reddedildiği takdirde, o zaman 
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I Genel Kurula mal edilmiş bir önergeyi oylamamız 
gerekecektir. Çünkü önerge, Kâmil Coşkunoğlu ve 
arkadaşları tarafımdan verilmiş bir önerge olmak
tan çıkmış, Genel' Kurulun kabul ettiği bir metin 
haline gelmiştir. 

Bunu arz ederim. 
(KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Estağ-

furullah. 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz ben bu nok

tayı bildiğim için tekrar vurguladım. Bir yeni öner-
<ge vermiyoruz dedim, eski önergemizin tadili mahi
yetindedir dedim. Şimdi zatı âlimiz buyuruyorsunuz 
ki, «Komisyon raporunu oylamaya koyacağım, ka
bul edilmezse sizin eski önergenizi oya koyacağım.» 
Eski önerge zaten kabul edildi, Meclisin malı oldu. 
Komisyonun da maddeyi >geriye alıp almaması kendi 
takdirine bağlı.; 

Şimdi şu hailde, sizin ifade buyurduğunuza göre, 
ya eski önerge kabul edilecek veyahut da komisyo
nun raporu kabul edilecek. 

BAŞKAN— Evet 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Yük

sek Meclis kabul etti zaten, eski önerge kabul edildi. 
Şimdi orada... 

BAŞKAN — Efendim, o önergeyi madde olarak 
oylayacağız. Biz bu geri çekilen maddeyi oylamak 
meöburiyetinde değil imiyiz? O zaman maddeyi <oy-
lamayacağız, önergeyi madde olarak oylayacağız. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, 
önerge olarak değil, madde olarak oylayacaksınız, 
doğru. Ben de diyorum ki, bu önergeyi değiştirmi
yoruz, yenli bir önerge vermiyoruz, biz önergemizde 
bir tadilat yapıyoruz, değişiklik yapıyoruz diyorum.: 
Bunun hakemi yüksek kuruldur. İsterse Sayın Mec-
İS..a 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O zaman 
'bu buz gibi yeni bir önerge olur. 

KÂMİL f. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Meclisin tasvibine, takdirine bırakıyoruz. Buz 
gilbi yenli önergeyse, eski önergemiz kabul edilmiş
tir, o istikamette ıgider veyahut da komisyonumuz 
maddeyi tekrar geri alır, yeni önerge yahut da yeni
den meseleyi müzakere eder, Ben durumu izah et
tim, takdir yüce Meclisindir. Söyleyecek başka bir 
şeyim yok. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
Komisyon raporu üzerinde başkaca söz isteyen 

var mı efendim? 
Buyurun Sayın Arıkan. 
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TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; insanların en önem
li ihtiyaçlarından bir tanesi barınma ihtiyacı, diğeri 
de yemek, içmek ihtiyacıdır. özelEkle Türk toplu
munda barınma konusu en önemli noktalardan birini 
teşkil ediyor. Bu açıdan Sayın Coşkunoğlu'nun görüş
lerine katıldığımı kesinlikle 'belirtmek istiyorum. İkin
cisi, komisyondan gelen 'bu maddeyle hükümetin içi
ne düştüğü bir tenakuzu vurgulamak istiyorum. Deni
liyor ki, bütçe gelirlerinden 'fedakârlık edilmesin. Ama 
henüz kabul 'ettiğimiz, 'bir önceki yasada rahatlıkla 
'bir çırpıda, 'birçok gelirden 'fedakârlık edebildik, Türk 
toplumunun çok geniş 'bir kitlesini ilgilendiren özel
likle geleceğe yönelik olarak çocuklarımızı ilgilendi
ren 'bir konuda 'bütçe gelirlerini düşünmeye başladık. 
Bu tenakuzu özelikle vurgulamak istiyorum. 

Bu arada bir konuyu daha getirmek istiyorum. 
Bundan önce çıkarılan birçok yasalarda endeksleme 
konusunu getirdik. Enflasyon oranının yüksek olduğu 
dönemlerde 'bugün getirilen teklifler giderek önemini 
de yitirecektir. Acaba endeksleme konusunu bu Ve
raset Vergisi içine de koymak mümkün değil midir? 

Bu arada merak ettiğim bazı rakamlar var. Vera
set Vergisinden tahsil edilen nedir, Veraset Vergisi
nin tahsilatı için yapılan masraflar nedir; bu konuda 
bilgi sahibi olmamız mümkün müdür? 

ISaygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Emiroğlu. 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAM 

METİN EMİROĞLU (Maltya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu tasarı görüşülürken Sayın Coş
kunoğlu'nun verdiği önergeyle güttüğü bir gaye vardı. 
Bu gaye, Veraset ve intikal Vergisinde, özellikle mes
kenlerin intikalinde meskende oturan varislerin bu 
vergiyi ödeyememe durumları ve bir mağduriyetlerinin 
önlenmesi idi, bu söz konusu idi. 

Tabiî, Bütçe Komisyonu olarak verilen teklifler-' 
deki sosyal gayeyi daima göz önünde tutmaya çalış
tık. Ancak sadece sosyal gayeler ve amaçlaf göz önün
de tutularak meseleye bakmamız da mümkün değildi. 
Çünkü takdir edeceksiniz, malî kanunlarda bir denge 
söz konusudur. Bu dengeleri birbirleriyle bağlantılı 
olarak gözetmek, gelirlerle giderler arasındaki denge
nin muhasebesini yapmak, özellikle Bütçe Komisyo
nunun baş görevleri arasında bulunmaktadır. 

Şimdli daha önceki kanunda Veraset ve İntikal 
Vergisi, çocuklar için 1 milyon ve sadece eşler için de 
2 milyon olarak tanzim edilmişti. Komisyonumuz Sa

yın Coşkunoğlu'nun dile getirdiği sosyal gayeyi de 
değerlendirmek suretiyle bunu, çocuklar ve eşler için 
5 kat artırmak suretiyle, çocuklarda 5 milyon, eşlerde 
10 milyon sınırına getirmiştir. Yani, diğer malî ka
nunlar incelendiği zaman, komisyonumuzun hiçbir 
kanunda yapmadığı gelişmeyi bu konudaki sosyal ga
yeyi ve sosyal amacı da değerlendirmek suretiyle, tam 
5 .misli artırmak suretiyle yapmış olduğu görülecek-
dir. 

Ancak, Sayın Coçkunoğlu öyle bir teklif ileri sü
rüyorlar ki, bu takdirde özellikle Sayın Başkanın İç
tüzük açısından yaptığı ikazdan sonra, sınırın bu öner
geyle çocuklarda 30 milyona, eşlerde ise 40 milyona 
çıkması neticesi meydana gelecektir. IBu, diğer bir de
yişle; Veraset ve İntikal Vergisinden vazgeçmek de
mektir. Oysa, bütçe imkânları ve ülkemizin içinde bu
lunduğu sosyal ekonomik ihtiyaçların gerektirdiği fi
nansman -meselesi hepimizin malumudur. Biz komis
yon olarak bu konuda Sayın Coşkunoğlu'nun verdiği 
önerge ile dile getirdiği sosyal gayeyi, mevcut had
leri 5 misli artırmak suretiyle tahakkuk ettirdiğimiz 
kanaatindeyiz. 

Kaldıki, ilave bir maddeyle, Bakanlar Kurulunun 
bu hadleri '10 misline kadar artırmasına da imkân ta
nımış bulunmaktayız. Yani kanunun kendi içerisinde 
ayrıca bir elastikiyeti vardır. Eğer konjonktüre göre 
bu miktarlar küçülürse, bunu bir kanun mevzuu yap
madan kendi tasarrufu içerisinde büyültmek imkânı 
da yine kanunda mevcuttur. 

Bu bakımdan, önergenin komiisyonumuzda ikin
ci kere değerlendirilmesi sırasında, bu önergeyi arz 
ettiğim nedenlerle, özellikle malî kanunlar arasında 
gözetilmesi zarurî bulunan dengenin korunmasını da 
dikkate almak suretiyle, kanuna .ithal etme imkânını 
bulamadık. Biz her şeyden önce, özellikle Bütçe Ko
misyonundan geçen malî kanunlarda varidat azal
tıcı teklifler üzerinde çok hassas davranmaya çalış
tık; bu önergeyi kabul edemeyişimizin ana sebebi 
de 'bu hassasiyetten ileri gelmiştir. Takdir yüce Mec
lisindir efendim. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BALKAN — Teşekkür ederiz. 
KA'MÎL T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, son söz milletvekilinin olduğu için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — ttki defa bir milletvekiline söz ver
mem mümkün değil efendim. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

(Bu itibarla, 1 inci maddeyi komisyondan ilk gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde komisyondan ilk geldiği 
şekliyle ka'bul edilmiştir. 

IDada önceki maddeler müzakere edilip kabul 
edilmiş bulunduğundan tasarının yürürlük maddesi 
olan 6 ncı maddesini okutuyorum : 

Yürürlük1 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerindes Öz İsteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun bükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık oy
lamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılmak su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
Kpyların toplanmasına başlandı) 

5. — 11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sa
yısı : 316) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasındaki, 11.2.1959 
Tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. 

Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Komisyon raporunun okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

(1) 316 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Osman IBahadir; buyurun efendim. 
MDP GRÖBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 'görüşülmekte olan 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmeden önce hepinizi şahsım ve 
grubum adına saygı ile selamlarım. 

Ü959 tarihinde yürürlüğe giren 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu, 1927 yılında yürürlüğe giren Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunundaki tebligata müte
allik 7 maddenin ve 1940 yılında yürürlüğe giren PTT 
İdaresi vasıtasıyla tebligat yapılması esasını getiren 
3560 sayılı Adlî Evrakın Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresi Vasıtasıyla Yapılmasına Dair Kanundaki hü
kümlerin derlenmesi suretiyle tedvin edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 
yıl geçmiş olmasına rağmen görüşülmekte olan ta
sarıyla ilk defa kanunda değişiklik yapılmaktadır. 
Kazaî mercilerin, genel ve katma bütçeli dairelerin, 
belediye ve köy hükmî şahsiyetlerinin, kamu niteli
ğindeki kuruluşların yapacağı işlemlerin ve kararla
rının çok kere hukuksal bir sonuç ve yükümlülük 
doğura'bilmesl, kanunla düzenlenmiş tebligat şeklinin 
icrasıyla mümkündür. Bu bakımdan kanunun kamu 
düzeniyle yakın bir ilişkisi mevcuttur. 

Ülkemizde bu derece önemli sonuçlar doğuran 
tebligat hukuku sahasında bilim adamları araştırma 
ve inceleme yapmaya nedense lüzum hissetmemiş
lerdir. Tebligat Kanununun düzenlenmesinde Yargı
tay kararlarından başka yardımcı olacak ilmî bir 
eserden yoksun bulunmaktayız. Yeri gelmişken be
lirtmek isterim ki, bilim çevreleri tebligat hukukunu 
ülke ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirmek hu
susunda katkıda bulunmak durumundadırlar. Ka
nun tasarısıyla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 19 
maddesinde değişiklik yapılmakta, 42 nci ve 46 ncı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmakta, 1 ek ve bir de 
geçici madde eklenmektedir. 

Kanunun 1 inci maddesinde, tebligatın PTT ara
cılığı ile yapılması ilkesi mevcut idi. Bu getirilen de
ğişiklik ile memurların da tebligat yapabileceği ilke
si getirilmiş oluyor. Aslında memurların tebligat ya
pabilmesi hali müstacel hallere inhisar ediyor idi. 
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Bu tasarıyla resmî kuruluşun te'bli'gat yapması ilke
sinden ayrılmış 'bulunmaktadır. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle kanunun 20 nci mad
desi değiştirilmiş, burada hükmî şahısların memur 
ve müstahdemlerine, askerî şahıslara, aile efradına 
veya hizmetliye 'belli 'bir yerde veya evde meslek ve 
sanat icra edenlere yapılacak tebligatlarda bu yer
lerin amir, müdür ve memurlarına tebliğ evrakının 
kabul edilmesi mecburiyeti getirilmektedir. Bunun 
sonucu ne olacaktır; ilgiliye tebligat yapılmış sayıla
cak mıdır? Bu hususlara cevap almak güçtür. Bu dü
zenlemelerin uygulamada birçok sorunları da birlik
te getireceği muhakkaktır. Sözü edilen yerlerden mu
vakkaten ayrılan kimselerin izinli, raporlu ve gaip
likleri nedeniyle bir daha geri dönmemeleri halinde, 
bu tebligatların ne şekilde yapılmış sayılacağı hak
kında maddede 'bir açıklık bulunmamaktadır, 'iyi ni
yet sahibi kimselerin, suiniyet sahibi kimselerden tef
rik edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Tasarının 8 inci maddesiyle 7261 sayılı Tebligat 
Kanununun 25 inci maddesine 1 fıkra eklenmek su
retiyle Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum gö
rülmeyen hallerde, tebligat evrakının ilgili bakanlık
ça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye büyükelçi
liğine veya 'başkonsolosluğuna gönderilebileceği hük
mü getirilmiştir. Uluslararası te'bli'gat gittikçe önem 
kazanmaktadır. Yabancı ülkelerde bulunan vatandaş
larımıza yapılacak tebligat uluslararası tebligat hu
kukuna, İkili veya çok taraflı sözleşme hükümlerine 
ve mütekabiliyet esaslarına 'göre yapılmaktadır. 

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza ya
pılacak tebligatlar, o ülkedeki büyükelçilik veya baş
konsolosluk marifetiyle yapılmaktadır. Politik bir 
neden bulunmadığı takdirde, Dışişleri Bakanlığının 
aracı olmaktan çıkması sebebiyle tebligat işlerinin 
süratlenmesi sağlanacaktır. Ancak burada hangi teb
ligatın doğrudan doğruya ilgili bakanlıkça, hangi teb
ligatın Dışişleri 'Bakanlığı aracılığı ile yapılması ge
rektiğinin takdirini Dışişleri 'Bakanlığına bırakmak 
uygun olacaktır. Bu hususta düzenlenmiş bir öner
gemizin kabulü keyfiyeti takdirlerinize sunulacaktır. 

Tasarının 16 ncı maddesiyle kanunun 53, 17 nci 
maddesiyle kanunun 54, 18 inci maddesiyle kanunun 
55, 19 uncu maddesiyle de kanunun $6 ncı madde
sindeki para cezaları yüksek oranda artırılmaktadır. 
Buna göre 50 liralık para cezası 5 000 liraya, 100 

liralık para cezası 10 000 ilraya, 500 liralık para ce
zası 50 000 liraya, 1 000 liralık para cezaları da 
100 000 liraya çıkarılmaktadır. Para cezalarının bu 
derece yüksek oranda artırılmasının sebebi anlaşıla
mamaktadır. 

Tasarının 21 inci maddesiyle müstacel hallerde hâ
kim kararıyla gece vakti tebligat yapılmasına İlişkin 
kanunun 42 nci maddesiyle, 'PTT teşkilatı olmaması 
'halinde memur veya muhtar tarafından tebligat ya
pılabilmesine imkân veren 46 ncı madde yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Gerçekten bazı tebligat muhatap
larının işleri icabı geceleyin geç vakitte evine gelmesi, 
erken saatlerde de evinden ayrılarak işyerine gitme
leri sebebiyle bunlara geceleyin tebligat yapılmasın
da zorunluluk bulunmaktaydı. Bu hüküm yürürlük
ten kaldırıldığına göre, başka düzenlemelerle bu ih
tiyacın karşılanması uygun olacak. 

Tasarıda yapılmak istenen değişikliklerle, tebli
gatın her ne pahasına olursa olsun yapılması hedef
lenmiştir. Bu şekilde yapılan tebligat ile hakların 
zayi edilmesiyle karşı karşıyayız. Şekil uğruna öz 
feda edilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda gıyap kararı kaldırılmış olduğuna göre, tebli
gat işlemlerinin Önemi giderek artmaktadır. 

Tasarıda tebligatın özüne gereken değerin Veril
mediği açıkça görülmektedir. Daha ziyade ceza mik
tarlarının arttırılmasıyla işlerin halledileceği düşünül
müştür. Tasarının 1 ve 6 ncı maddelerinde yapılan 
değişikliklerle, tebligatın bizzat muhatabına tebliğ 
edilmesi ilkesinden uzaklaşılmıştır. Tebligat tümüyle 
incelendiği takdirde, bir acelecilik olduğu düşünül
mektedir, Acele haller ilkesi tamamen kaldırılmış, 
bü'tün tebligat işlemi acele bir İşlem olarak görülmek
tedir. Halbuki acele daima çelme takar. Bunun ma
hallî mahkemelerle Yargıtay arasında dosyaların de
vamlı gidip gelmesinden başka bir sonuç sağlamaya
cağı kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, kanunda yapılmak istenilen değişik
likleri olumlu bulmadığımızı beyan eder, grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Tasarı üzerinde başka söz isteyen?. Yok. 
Tasarının maddelerine 'geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek 
zarurî masrafların miktarı, kendisine tebliğ yapılacak 
şahsın bulunduğu yerin mesai esine nazaran her malî 
yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek 
merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tespit olu
nur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MAIDDE 5. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat ve
kile yapılır.. Vekil birden çok ise bunlardan birine 
tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden faz
la vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ 
tarihi asıl te'bliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ 
edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 20. — 13, 14, 16, 17 ve '18 inci madde

lerde yazılı şahıslar, kendisine te'bliğ yapılacak kim
senin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; 
keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ maz
batasına yazılarak altı beyan yapan tarafından im
zalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere 
verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. 
Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten 
başka bir yere gittiğini 'belirten kimse, 'beyanını im
zadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve 
imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden 
çekinme halinde tebligat, '21 inci maddeye göre ya
pılır. Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ 
tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci mad
delerde yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin 
kapıya yapıştırıldığı tarihtir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
EROL AĞAOIL «Kırklareli) — 'Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişiler 
kimlerdir, bunu öğrenmek mümkün mü? Tebligat 
yapılacak olanlar kimlerdir? 

MADDE 1. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

•«Tebligatın yapılması 
Madde 1. — Kazaî merciler, genel ve katma büt

çeli daireler, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, ba
rolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle teb
ligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapı
lır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

•«Oiger kanunlarda Özel hüküm bulunması halin
de veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı 
yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve mües
seseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bu
lunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları 
veya mahallî mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıta
sıyla yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi

nin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı 
ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tes
pit ve tayin edilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu mad
desine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dı
şındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince 
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(BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, 13 üncü madde, hükmî şahıslar na
mına kendilerine tebliğ yapılacak kimseleri; 

İİ4 üncü madde, astsubaylar hariç olmak üzere 
«jrata yapılacak tebliğleri; 

1'6 ncı madde, kendisine tebliğ yapılacak şahıs 
bulunmazsa tebliğ, kendisiyle 'birlikte oturan ailesi 
efradı ve hizmetçilerine; 

17 nci madde, belli bir yerde veya evde meslek 
ve sanatı icra edenlere yapılacak tebligatı; 

18 inci madde, tebliğ yapılacak şahıs otel, hasta
ne, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep, talebe 
yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın 
kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bu
lunan kişiyi kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... G ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Kendisine tebligat yapılacak kim
se veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat ya
pılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bu
lunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ me
muru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya 
ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir 
ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesel
lüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi göste
rilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla bera
ber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şah
sa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça 
en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya 
kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştı-
rıldıiğı tarih, tebliğ tarihi sayılır.» 

(BAŞKAN — 7 nci maıdde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilhiişjtir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Şu kadar ki, Dışişleri (Bakanlığının aracılığına 

lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Ba
kanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Bü
yükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.» 

BAŞKAN — 8 indi madde üzerinde söz isteyen?., 
Yok. 

Madde üzerinde Verilmiş bir önerge var, okütuyo-
ru'rn : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte lolan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
8 inci maddesi İle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
25 inci maddesine eklenen fıkranın; 

«Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığı aracılık yapmaya 
lüzum görmediği hallerde 'tebligat evrakı, ilgili bakan
lıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükel
çiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir» şek
linde 'düzeltilmesi önerilmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Bahadır Sabahattin Eryurt 
Trabzon Erzurum 

Itsmet Tavgaç Rıfat Bayazıt 
Bursa Kahramanmaraş 

Ali Ayhan Çetin 
(Çorum 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu eifendim? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, 25 inci maddeyi tadıl gerekçesi, for
malitelerin 'kısaltılması ve tebligatta süratin sağlan
masıdır. Tekrardan Dışişleri Bakanlığının görüşünü 
ailmak demek, mevcut 25 inci maddeyi aynen İhya 
etmek demektir. Daha da ileri ıgÖCürüyor, daha da za
man kaybına sebebiyet veriyor. Bu nedenle katılamı
yoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-

IDAROĞLU (Antalya) — iKaitılamıyoruız Sayın Baş-
kan( 

'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Buyurunuz sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu önergeyi takdim etmemiz
den maksat şudur :! 

Adlî 'tebligatlar doğrudan doğruya Adalet Bakan
lığınca o yerin büyükelçiliğine veya başkonsolosluğu
na gönderilmektedir. Her bakanlık bu şekilde bir uy-
gulalma yapmamaktadır. Çoğu Ibakanliklar Dışişleri 
Bakanlığını aracı kılmaktadır. Burada «(bakanlıkça» ta-* 
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Ibiri geçince, ben yalnız Adalet 'Bakanlığını hedef tut
madım. Gerçi Adalet Bakanlığının adlî tebligatları 
(doğrudan doğruya gönderilmekte ise de, »bir kısmı da 
Dışişleri ıBakanlığı kanalıyla gönderilmektedir; bil
hassa Bulgaristan ve Yunariîs'tan'a gönderilen tebli
gatlar. 

İBenim 'buradaki kastım, bakanlıklar tebligatlarını 
^doğrudan 'doğruya Ibüyukelçilik veya başkonsolosluğa 
göndermek 'istedikleri takdirde, ilgili 'bakanlık ile Dış
işleri Bakanlığı arasında «®en göndereceğim» diye 
bir sürtüşmeye girmeleri halinde, hanıgi tebligatın Dış
işleri Bakanlığı aracılığıyla, hangisinin ilgili 'bakan
lıkça gönderilmesinin 'takdiri keyfiyetini Dışişleri Ba
kanlığına bırakmak ivedim; Dışişleri Bakanlığının 
»sözünün yerine gelmesini arzu ettim. 

IPblitik bir düşünceyle Dışişleri Bakanlığı kendili
ğinden aracı olmak suretiyle tebligatı /göndermek is
ter. Burada (bir sürtüşme olduğu takdirde, Dışişleri 
İBakankğınm müsaadesi hâkim kılınsın diye ben bura
da bu önergeyi vermiş bulunuyorum; 'fakatt sayın ko
misyon ve hükümet katılmamış 'bulunuyor. 

[Takdir sizlerindir, saygıyla arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
(önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor : öner

geyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

«Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına 
karar verebilir, ilki ilan arasındaki müddet bir hafta
mdan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı 
memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
{Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3'1. — Manen tebliğ, son ilan tarihinden 

itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Hanen teb
liğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir 
müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçe
mez.», 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Resmî ve adlî tatil günlerinde .tebligat, 
Madde 33. — Resmî ve adlî tatil günlerinde de 

tebligat caizdir.» 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kalbul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

3'5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraf

lar arasında yapılan, imzası resmî merciler önünde 
İkrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile 
kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve es
naf ve sanatkârlar sicillerine verilen en son adresler
deki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır.» 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 12 nci madde kalbul edilmiştir. 
113 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 40. — Tebligata ait kararlar, muayyen 

celse beklenmeden verilir.» 
jBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 13 üncü madde kalbul edilmiştir. 
|14 üncü makMeyi okultuyorum : 
MADDE 14, — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

41 inci maddesi aşağıdaki ışekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Adlî, idarî ve askerî kaza mercileri 

ile diğer adalet daireleri resen veya talep halinde işin 
mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memurlar vası
tasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. ¥bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etimeyenler... 14 üncü madde kalbul edilmiştir. 

|1'5 İnci maddeyi okutuyorum : 
IMAIDDE 15. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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«Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adresi
ne (tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından 
da yeni adresi tespit ©dilemeyen ıhatk sahibine bu (ka
nun hükümlerine göre ilan suretiyle tebligat yapılır. 
Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası (gay
rimenkulun bulunduğu köy veya mahalle muhtarına, 
orada mu'tad olan şekilde ilan edilmek üzere ıtevdi 
edilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden it
ibaren onbeş günün hitamında halk sahihine tehligafl 
yapılmış 'sayılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Mıadde kalbul edilmiştir. 
!16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

53 üncü maddesin'in birinci fıkrası aşağıdaki şdkilde 
değiştirilmiştir, 

««Bu Kanun mucibince tdbligat yapılması gere
ken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait 
İsim veya adresi yanlıiş olarak bildirir ise faÜ hakkın
da o'tuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zasına hükmolunur.» 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?., Yok. 
'16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

117 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 17. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

^Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve teb
ligatı kabulden kaçınma. 

IMadde 54. — Muhatap namına kendilerine tebli
gat yapılan kimseler telbliğ evrakını muhataplarına 
en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gedikme 
veya zarar vukua ıgeldiği takdirde onbeşbin liradan 
ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan 
muhatap ile muhatap adına 'tebligatı kabule mtedbur 
olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yu
karıda 'belirtilen cezailar uygulanır.» 

İBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

(BAŞKAN — 'Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 

maddeye göre, kendisine tebligat yapılacak kişi bulu
namadığı takdirde, bir başkasına tebligat yapıldığında, 

o kişi de ©sals tebligatı alması gereken kişiye haber 
verecek, haber vermediği takdirde belli bir para ce
zası ile cezalandırılacak.! 

Az önce geçen 7 nci maddede, kişinin bulunama
ması halinde, tebligatın kapıya yapıştırılacağı ve bun
dan kapıcı veya .yöneticinin o tebligatı alması gere
ken k'işiye haber vermesi gerektiği yazılı. 

ıŞİmdi böyle bir durumda, eğer tebligat o kişiye ya
pılamazsa, yönetici veya kapıcı burada bahsedilen 
cezalara maruz kalacaklar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Maruz kalmayacaklar efendim, 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Açıklık yok ama Sa

yın Bakan. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
117 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 17 ndi madde kalbul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

«Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen haller
de : 

la) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna 
yalan beyanda bulunursa otuzbin liradan yüzlbin li
raya kadar, 

b) Muhatap namına tdbligat yapılabilecek bir 
kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuru
na muhatap hakkında yalan 'beyanda bulunursa on
beşbin liradan ellibin liraya kadar, 

c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına te
bellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ me-. 
muruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bu
lunarak tebliğ evrakını alan kimse otuzb'in liradan 
yüzbin liraya kadar, 

Ağır para cezası 'ile cezalandırılır.» 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 7201 sayılı Tdbligat Kanununun 

56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı«Madde 56. — Bu Kanun hükümlerine göre teb

liğ evrakının veya 'ihbarnamenin talkine karşı ko
yanlar ile talik edilen bu kabil evrakı Ibülunduğu 
(yerden koparan, imha eden veya okunmaz hale ge-
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tirenler hakkında bir aydan üç aya kaklar hapis ve 
onibin liradan yüzibin liraya kadar ağır para cezası 
hüknıolunur.» 

BAŞKAN — Makide hakkında söz isteyen?,. Yok. 
19 uncu ınalddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kalbul editaiışlti'r. 
(20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 7201 sayılı Tebligat Kanununa 

aşağıdaki madde eklenmiş!tir, • 
^Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat, 
EK MADDE — Kat Mülkiyeti Kanununun uy

gulandığı hallerde, or<tak taşınmazda oturmayan her 
Ibağım'şız bölüm sahibi, aipartman yönetimi ve ortak 
(giderler île ilgili 'tebligat yönüriden geçerli olmak üze
re, Türkiye'de bir aldresini yöneticiye yazılı olarak 
(bildirmek zorundadır. 

Apartman yöndtimi ve ortak giderler ile ilgili teb
l igata bu adrese yapılır. 

/Bağımsız bölüm sahibinin adres Ibildirmemesi ve
ya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılama
ması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o 
kişiye ai't bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. 
Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulunduru
lacak ilan taih'taisına asılır. Bağımsız bölümtde fiilen 
oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm 
sahibine yapılmış sayılır.» 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

20 nci maddeyi 'oylarınıza 'sunuyorum : Kabul 
eldenler... Etmeyenler... MadkJe kalbul edilmiştir. 

2il inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 211. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

42 ve 46 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yıok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
(Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎCl MADDE — Ortak taşınmazda oturma

yan bağımsız bölüm sahiplerinin, ek maddenin bi
rinci fıkrası gereğince, TüıMyeldeki adreslerini bil
dirmelerine dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en ıgeç üç ay içinde 
yerine getirmeleri zorunludur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Geçidi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
eldenler... Etmeyenler... Geçici madde kalbul edilmiş
tir, 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yiU 

rürlüğe ıgirer. 
IBAŞKAN — Madde üzerinide «öz almak isteyen?... 

Yok. 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 22 nci madde kalbul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür^ 
(BAŞKAN — Madde üzeriride söz isteyen?.. Yok. 
IMaddteyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 23 üncü madde kalbul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
(Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo

rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı 
kalbul edilmiş ve kanıunlaşmıştır, 

318 sıra sayılı Kanun Tasarısına oyunu kullan
mayan: sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır, kupalar kal
dırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı.) 

6. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Göfevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 317) (1) 

'BAŞKAN — Gündemin 6 nci şurasında bulunan, 
Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporumun okunmasını oylarınıza su

nuyorum; Kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun; okunmaması (karalaştırılmıştır. 

Kanun Itasansının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

'Dik söz Milliyetçi 'Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Osman Bahadır'ın buyurum. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
{(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meçisin değerli üye
leri; Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezli Ku
ruluş ve Görevleri Hakkın'da Kanun Tasarısı üzerinde 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmeden önce, şahsım ve grubum adına hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

(t) 317 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Uzun süreden beri kurulması düşünülen Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarlısının gündeme geti
rilmiş olmasını Memnuniyetle karşılamaktayız. 

Geçen sene görüşülen IBeş Yıllık Planda ve Bütçe 
'görüşmelerinde Adalet Bakanlığının teşkilatı ve ça
lışmalarıyla ilgili (bölümlerde görüşlerini açılklayan 
grup sözcülerkniz, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezinin bir an »önce kurulması lüzumuna işaret 
etmişlerdi. 

Görüşülmekte olan tasarıyla Hâkimler ve Savcı
lar IKanunu hükümlerine göre adlî ve idarî yargıda 
hâkim ve savcı adaylığına atananlar meslek öncesi, 
mesleğin gerektirdiği tatbikî ve pratik bilgileri almak 
üzere bu kurumda iki yıl ısüreyle eğitime tabii tu
tulacaklardır. Kurumun başkanı, başkan yardımcısı 
birinci sım'fa ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasından, diğer personeli de 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu üle 2451 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Adalet Bakanlığınca atanacaktır. 

Kurumun ihtiyaç duyduğu tesislerin kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl için
de yapımı tamamlanacak veya satın alınmak suretiyle 
temin edilmeleri sağlanacaktır. Adaylar bu tesislerde 
yatılı kalacaklar ve iaşe edileceklerdir. Eğitim mer
kezinin yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları ile gider
leri Adalet Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten 
karşılanacaktır. 

Kurumun idarî ve eğitim hizmetleri Adalet Ba
kanlığının üst düzey yöneticilerinden oluşan 5 gö
revli ile Yargıtay, Danıştay üyeleri ve hukuk alanı 
ile ilgili öğretim üyeleri arasından seçilecek 6 üye 
olmak üzere 111 üyeden teşekkül eden Eğitim Ku
rulu tarafından yürütülecektir. 

Eğitim görevlileri Adalet Bakanlığımın teklifi üze
rine Yargıtay, Danıştay üyeleri, üniversite öğretim 
elemanları ve adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
ile diğer uzmanlardan oluşacaktır. 

Hukuk fakülteleri programlarında uygulamalı hu
kuk derişleri bulunmadığından mahkemeler, cumhu
riyet saveıhlkları ve icra daireleri nezdinde yapılan 
eski staj usulünden de beklenilen sonuç alınmadığına 
göre, eğitim merkezinin uygulamaya dönük ders ve 
programları ihtiva etmesi nedeniyle, bu kuruluşu olum
lu karşılamaktayız. 

Burada şu hususa da temas etmeden geçemeye
ceğim'; Hâkim ve savcı adayları için kurulacak bir 
eğitim merkezi konusunuı kadrolar ve gerekli di
ğer giderler yönünden Plan ve Bütçe Komisyonunda 
da ele alınması yerinde olurdu kanaatindeyim. 

• JBu vesileyle hepinize şahisıma ve grubum adına 
I saygılar isuhanm. ı(jMDP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bahadır. 
I Halkçı Parti Grubu adına Sayııı Cahit Tutum; 
I buyurun efendim, 
I HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Ba-
I lıke&ir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; huzu-
I runuzda, Hâkim ve SaVcı Adayları Eğitiim Merkezi 
I Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üze-! 
I rinde grubumun görüşlerini arz etmek amacıyla bu-
I lunmaktayım. 
I Değerli üyeler, bugüne kadar bu kürsüden gerek 
I grup adına, gerekse şahsım adına yaptığım konuşma-
I larda büyük bir çoğunlukla hep (belli' birtakım şey-
I lere karşı çıkmak mecburiyetiyle karşılaştım. Tabiî, 
I eğer bu konuşma çerçevesinde müsamahanıza güve-
I nenek söylemem gerekirse, hükümetin o denli çok 
I olumsuz icraatıyla karşı karşıyayız !k, ister istemez 
I olumlu bir şey söyletme hasreti içine giriyoruz. Olum-
I lu bir şey söyleme fırsatı çıktığında da 'bunu değer-: 
I lendıinmeriin bir görev olduğuna inanıyoruz. (Bugün 
I bu zevkli görevi ifa için huzurunuzdayım. Bu Kanun 
I tasarısı vesilesiyle son derece olumlu bir girişim hak-
I kında düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınızda-
I yun. 
I Değerli üyeler, temel hedef ucuz, çabuk, adil ve 
I isabetli adalet hizmeti sağlamak olduğuna göre, ülke-
I mıizde bu amaca yönelik çabaların yoğunlaştırılması 
I parti olarak ve kişi olarak büyük memnuniyetimizi 
I mucip olmaktadır, 
I Bu amaca yönelik adımlardan biri olan bu Kanun 
I tasarısı meyi hedeflemektedir? iBilindiği gibi ülkemizde 
I «Klasik kariyerler» dediğimiz önemli meslek erfoa-
I binin yetiştirilmesi, daha çok eğitimde «Usta - çırak 
I ilişkisi» adı verilen klasİık ve geleneksel bir eğitim 
I usulüyle yapılagelmiştir. Yeni mesleğe giren bir hu-
I kuk mezunu mesleğinin gerektirdiği incelikleri, bilgi 
I ve becerileri kendisinden önce o mesleğe intisap et-
I miş tecrübeli bir kişinin yanında öğrenmektedir. Bu, 
I klasik «Büyük korlar» dediğimiz kariyerler de böy-
I ledir. Mülkî idare amirliği buna örnektir; Mülkî 

idare amirliğine intisap eden genç maiyet memuru 
adayı bir valinin yanında büyük ölçüde staj görür. 

I Bir hâkim ve savcı adayı da yine ıbir tecrübeli hâki-
I min nezdinde staj görür, daha sonra mesleğinin ge-
I rektirdiği 'nitelikleri, becerileri ve bilgileri hizmet için-
I de kazanmaya çalışır. 

Genellikle ülkemizde şu söylenmiştir; Mevcut 
I klasik bakanlıkların içinde Adalet Bakanlığı çağın ge-
I üşmelerine en geç ayak uyduran bakanlıklardan biri 
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olarak söylenegelir. Bunda da, kendi teşkilat kanunun
daki eskilik de dahil olmak üzere, çağdaş değişime kar
şı daha yavaş Ibir intibak sürecini ve çizgisini izlemiş 
olmasının bu tür yorumların yapılmasında önemli 
blir etken olduğunu kabul etmek gerekir, ama görü
yoruz ki, Adalet Bakanlığı bu bakımdan bir hamle 
içindedir. 

Bir kanun tasarısı hazırlanırken, gerekçenin nasıl 
yazılması gerektiği 'konusunda doğrusu güzel bir ör
neği ide bu vesileyle sergilemiş bulunmaktadırlar. Eğer 
gerekçeyi dikkatle olkumuşsanız, son derece açık ve 
net; neden böyle bir eğitim merkezine ihtiyaç ol
duğu, neden usta - çırak ilişkisi dışında sistematik 
bir yetiştirme programına ihtiyaç olduğu çok güzel 
bir şekilde Vurgulanmıştır. Bir kez hâkim adayları
mızın bugüne kadar yetiştirilmesinde izlenen yöntemin 
dışlanması diye herhangi bir yaklaşım söz konusu 
değildir.- Hâlkim adayı yine belli, tecrülbeli hâkimlerin 
yanında elbetteki stajını yapacaktır ve bu ihtiyaç her 
zaman devam edecektir. Ancak iş yükü altında bü
yük ölçüde boğulmuş olan belli mahkemelerin nez-
dinde; ağır ceza mahkemelerinin mezdinde staj yapma 
zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılan bir adayın; 
yetişmesinde, bir yandan iş yükü, öbür yandan aezdi-
ne verilmiş olan 'hâkimin ilgi derecesi', elbetteki be
lirleyici bir faktör olmaktadır. IBu yüzden hâkim aday-
laraiin staj döneminde yetişmeleri arasında önemli 
farklar ortaya çıkmaktadır. 

Daha önemlisi; genel gerekçede de üzeriade ıs
rarla durulduğu gibi, hâkimlik mesleği, o mesleğe 
girildiği andan itibaren tüm yetki ve (sorumlulukların
da kullanılmasını gerektiren ender mesleklerden biri
dir; tıpkı tabip gibi. Nasıl ki bir operatör bu unvanı, 
bu beceriyi iktisap ettiği andan itibaren tıpkı 30 yıl
lık doktorun taşıdığı mesuliyeti ve onun sahip olduğu 
bilgi ve becerileri eksiksiz olarak kullanma mecbu
riyetiyle karşı karşıya ise, bir hâkim de hâkimlik mes
leğini iktisap ettiği andan itibaren, tıpkı kendisinden 
30 yıl önce mesleğini iktisap etmiş bakim gibi ba
ğımsız karar vermek mecburiyetindedir. 'Bu nedenle 
başlangıçta mesleğe yeni intisap etmiş olan bir kimse
nin bilgi eksikliği asla tecviz edilebilecek, cevaz ve
rilebilecek bir husus değildir. >Bu sıkıntının giderilmesi 
son derece önemlidir. Nitekim, ıgenel gerekçede ga
yet açıkça ifade edildiği gibi, mesleğe intisap ettiği 
andan itibaren o mesleğin gerektirdiği tüm yetki ve 
sorumlulukları kullanmak zorunluğunda olan bir hâki-
rcıi yetişme dönemi hayatî önem taşımaktadır. Bir 
bisturiyi kullanma yetkisi verdiğiniz kimsenin yapacağı 

hata kişide nasıl bir etki ve tahribat yaratırsa, bu tür 
karar verme yetkisini tam olarak taşımakta olan genç 
bir bakimin de yapacağı birtakım hatalar elbetteki 
toplumsal dokuda daha büyük tahribatlar yaratır. 

îşte bu felsefeden hareket edilince sistematik bilgi; 
yani hâkimlik mesleğinin gerektirdiği sıfatı ve yetkiyi 
tam olarak kazanıncaya kadar verilecek olan bilgi 
hayatî önem taşımakta ve bu konuda bütün ülkeler 
eğitim alianıında önemli adımlar aitmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi önümüze gelen, tasarıda da bu mantıktan 
hareket edilmekte ve hâkimlik mesleğini icra edecek 
bu kimselerin bu mesleğe intisap etmelerinden itiba
ren yetkiyi itam olarak kullanacakları ana kadar ge
çecek olan sürenin her anının isabetle kullanılıp de
ğerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. 

'İşte bir üçüncü gerekçe olarak da böyle bir mer
kezin ihdas edilmesinden amaçlanan ki; bugün hâkim 
ve savcılar sınıfı, idarî yargı hâkimlerini de içine ala
cak şekilde genişlemiştir, dolayısıyla yeni bir yakla
şımla idarî yargı hâkimlerinin de sistematik yetiş
tirilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Saygıdeğer üyeler; vaktinizi daha fazla almamak 
için, geneli gerekçedeki son cümleyi okuyarak sözleri
mi bağlamak istiyorum. 

«'Fakültelerde kazanılan bilgilerin, uygulama ile 
bağdaştırılması, bizzat uygulamanın içine girilmesi 
ve stajyerin uygulama yapması bunların yetkililerin 
nezaretinde tartışılması suretiyle azamî faydalanmaya 
ve yetişmeye imkân sağlanması tasarının başlıca ga
yesi olmuştur,» 

Bu düşüncelere açıkça katıldığımızı belirtir, kanun 
tasarısının yüce oylarınızla kabul edilmesi halinde 
ülkeye hayırlı bir hizmet vesilesi doğacağını saygıyla 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Başkaca söz isteyen var mı? 
Sayın Eryurt ve Sayın Türkân Arıkan söz iste

mektedir. 
Buyurun Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; önümüze gelen Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim 'Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle gru
bumuz adına konuşan arkadaşlarımızdan sonra söz 
alma düşüncesinde değildim, fakat mesleğin 41 sene 
mesleğe hizmet ve emek vermiş bir arkadaşınız sıfa
tıyla kapıldığım bir heyecan dolayısıyla huzurunuza 
çıkmak mecburiyetinde kaldım. Birkaç dakikanızı 
alırsam mazur görmenizi istirham ederim. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı hakika
ten memleketin büyük bir ihtiyacını karşılayabilecek 
nitelikte, vüsatta güzel bir eğitim merkezi kurulma
sını temin edecek bir tasarıdır. Böylece hâkimlerin 
ağır yüklerinin altından kalkabilmelerini temin ede
cek nitelikte bir müesseseyi kurmuş olacağız. Haki
katen başarısından dolayı arkadaşlarımızı hepimizin 
elbirliğiyle kutlamak mecburiyetinde olduğumuza ka
niim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meslek içerisinde eği
timin nasıl olduğu hususunda kısa kısa izahatlar ver
mek istiyorum. 

Gençliğimizde staj devresini geçirirken bize der
lerdi ki, falan hâkimin yanında 3 ay şurada, 3 ay bu
rada; yani cezada, icrada, hukuk mahkemesinde, as
liyede, sulh hukukta staj yapacaksınız... Hâkim, za
manı kâfi gelmediğinde bizimle alakadar olma im
kânını bulamazdı, biz de, eğer hevesli değilsek staja 
devam etmezdik ve hakikaten fakülteden tatbikatla 
ilgili hiçbir bilgimiz olmadan çıkar giderdik; önümü
ze bir vatandaş geldiğinde Cumhuriyet Savcısı veya 
hâkim bize bir dilekçe uzattığı zaman acaba bu di
lekçeye ne muamele yapayım diye düşünürdük. O 
günleri hatırlıyorum. 

Arkadaşından Yargıtay'da bulunduğumuz zaman, 
genç stajyer arkadaşlarımıza bir imkân tanıyalım; hiç 
olmazsa Yargıtay'da bazı dairelerde kendilerini staj
yer olarak, raportör olarak kullanalım, o şekilde ye
tiştirelim yoluna gittik. Tabiî bu da yeterli değildi. 
Yine burada da çalışan çalışıyordu, çalışmayan ça
lışmıyordu ve kifayetsiz bir tetkikatla Yargıtay gibi 
bir müessesemizden dahi kararlar çıkma tehlikesine 
giriyordu veyahut Yargıtay üyesi arkadaşlarım on
ların noksanlarını ikmal ederek, bizzat çalışmak mec
buriyetinde kalarak bunları tamamlıyorlardı. 

O itibarla tabiî ki, meslekte yetişeceklerin çok 
kuvvetli, çok kıymetli, çok iyi ve bilgili yetişmeleri, 
hâkimliğin icap ettirdiği ahlak, onur, itibar, şeref ve 
haysiyetini de koruyucu vasıflarını, adil ve tarafsız 
hüviyetini de muhafaza ederek yetişmesi iktiza eder
di. 

Değerli arkadaşlarım, hâkimlik mesleği diğer 
mesleklerle kabili kıyas değildir; hakikaten yorucu
dur. Bakınız en ufak bir şeyde adil ölçüler içinde 
oyumuzu kullanırken bile vicdan muhasebesi yapı
yoruz ve bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bir idam hük
münü veren hâkimin ıstıraplarını düşünmenizi bilhas
sa rica ederim. Hakikaten elem içerisindedir; ama 

maalesef kanun gereği kendisi bir karar vermek mec
buriyetindedir, kalemini kırmak mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir tabibi elinize alınız : 
Kulak - burun - boğaz mütehassısı diyoruz, kanser 
mütehassısı diyoruz, dahiliye mütehassısı diyoruz, 
operatör diyoruz, bevliyeci diyoruz; diyoruz da di
yoruz... Yani her uzvun ihtisasını yapmışız. Hâkim
likte böyle bir şey yok. Vatandaşlarım zannediyor ki, 
«hâkim» dendiği zaman her şeyi bilecek... Yok arka
daşlarım. 

Çok sevgili arkadaşlarım, yakında önünüze gele
cek olan Medenî Kanun var Sadece o Medenî Ka
nun 900 küsur madde. Bunun her maddesini o hâkim 
uygulayacak. Ticaret Kanunu var, Türk Ceza Kanu
nu var; önünüze geliyor yakında. Bunlar da yine ay
nı vüsatta. Bunlar anakanunlar; onlardan bahsediyo
rum. Bunların dışında îcra İflas Kanunu var, Borç
lar Kanunu var, İş Kanunu var; var da var... Bütün 
bu kanunlar önümüze geliyor, hâkimin önüne geli
yor. O tecrübesiz hâkim bunu, Hakkâri'nin bilmem 
hangi kazasında veya Şemdinli'de, Digor'da uygula
yan hâkim bilmek zorunda. Vatandaşın derdi, ıstı
rabı, vatandaşın davası önüne geldiği zaman bunu 
selametle neticelendirmek mecburiyetinde. Çünkü, 
hâkimin istikbali de bunu selametle neticelendirmeye 
bağlı. Zira hâkim Yargıtay'dan geçen her kararından 
dolayı not alır, ona göre terfi eder. Diğer memurlar
da olmayan bir vasıf daha arz edeyim : Hâkim adi-
yen terfi eder, tercihen terfi eder, mümtazen terfi 
eder; bu aldıkları notlara göre. 

Ben genç tecrübesiz stajyer arkadaşımı göndere
ceğim; fakat elinde doküman yoktur. Şimdi Adalet 
Bakanlığı çok şükür bunlara önem veriyor; eskiden 
yoktu. Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak hem 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde, hem 
de Mecliste heyet-i âliyenin önünde bu hususları dile 
getirmiş ve bir de adlî kütüphaneler kurulmasını rica 
etmiştik. Bunları da eksik olmasımlar yapıyorlar. 

Bir de «Staj akademileri» demiştik biz buna, şim
di arkadaşlarımız «Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi» ismini vermişler. İsmi ne olursa olsun, bü
yük bir hizmet olarak kabul ediyoruz. 

Arkadaşlarım, şunu bilmekte yarar var: Bakınız 
önünüze bir İş Kanunu geliyor. İşçi davaları var, 
milyonlarca. Bunları halleden yine hâkim. Lütfen 
Anayasayı açınız. Ben Anayasayı tetkik ettim, 25 - 30 
maddesinde hâkime vazife tahmil ediyor; «Hâkim 
kararıyla, hâkim kararıyla, hâkim kararıyla...» Se
çimlerimiz hâkimle, iş davalarımız hâkimle, diğer fer-
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dî davalarımız hâkimle; ceza hukuku, ticaret huku
ku, icra hukuku hepsi hâkimin sırtına binmiş, ama 
hâkimi yetiştirirken meslekte nazarî bilgiler verece
ğiz, o da kendisi hevesliyse onu öğrenecektir. Bir hu
kuk fakültesinden mezun olacak, kurasını çekip bir 
tarafa gidecektir. Bu stajyer hâkim arkadaşlarım ye
tişmedikçe mesleği kalkındırmamız mümkün değil
dir. 

Yargıtay Bütçesi müzakerelerinde konuşmamı bu
rada bir hikâye ile bağlamıştım; «Barut yok» hika
yesiyle, hatırlarsınız. Hatta arkadaşlarım takıldı, «Ba
rut yoksa niye yarım saat konuştun?» dediler. Haki
katen barut yok; barutu temin edeceğiz.. Bir defa 
kadrolar eksik, kadroları tamamlayacağız; bir taraf
tan da bilgili, yetişkin, çalışkan, tarafsız, adil hâkim 
meselesini halletmek mecburiyetindeyiz. 

«Mülkün temeli adalettir» diyoruz. Mülkün teme
lini kurabilmek için adalet müessesesini de sağlam 
temeller üzerine oturtmak mecburiyetindeyiz. 

Adalet Bakanlığının getirmiş olduğu bu tasarı çok 
yerindedir. Onun için kendilerini de tebrik etmek is
terim. Bu hizmet yolunda daha da çalışmalarını bil
hassa rica ederim. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurunuz Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; küçük bir örnek
le sözüme başlamak istiyorum: Hatırladığım kada
rıyla bundan 15-20 yıl önce Türkiye'de bir işletme 
hisse senetlerinin değerlendirilmesi konusuna gitmişti 
ve gelen bir asliye ticaret mahkemesi hâkimi olacak 
sanıyorum, değerlendirmeyi yaparken ki, nominal de
ğeri bin lira olan hisse senetlerinin bilirkişiler tara
fından yapılan değerlendirmesi 5 bin lira civarında 
bulunmuştu, «5 bin liralık hisse. senetleri nerededir, 
göreyim?» diye bir soru sormuştu. Halbuki hisse se
netleri ortaklardadır, şirketin kasasında değildir. 

Uygulamadan gelmediği için ve üniversitelerimiz
de de uygulamaya yönelik öğretim yapılmadığı için 
böyle bir yanlışa düşmüştü. 

Bu açıdan getirilen bu tasarıyı çok olumlu buldu
ğumu ve maddeleri incelendiği zaman gerçekten çok 
sistematik bir şekilde hazırlanmış olduğunu ifade et
mek istiyorum. Bu bakımdan sayın Adalet Bakanlığı 
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mensuplarını kutluyor ve üstelik bunun, diğer kuru
luşların getireceği eğitim tasarılarına örnek olmasını 
istiyorum. O kadar güzel hazırlanmış. 

Özellikle şu açıdan çok olumlu buluyorum : Son 
yıllarda dış ülkelerde «Sandviç Program» dediğimiz 
eğitim programlan uygulanıyor. Önce teorik bilgiler 
veriliyor, staj yaptırılıyor, tekrar teorik bilgiler veri
liyor ve tartışmaya geçiliyor. Tasarıyı incelediğimiz 
zaman bunu görüyoruz burada. Nitekim, eğitim prog
ramında teorik bilgiler var, ondan sonra staj var. 
Staj çeşitli kademelerde yapılıyor ve en önemlisi, bu 
iki kısım geçildikten sonra tartışma ve uygulamaya 
yönelik 3 aylık bir program uygulanıyor. Bu 3 aylık 
programda da tamamen gerçek hayattan alınmış 
problemler tartışılıyor. Bence işin özü burada. Ger
çek hayattan alınmış problemleri tartışarak karara 
varmak, sanıyorum ki tarafsızlık ilkesini ve adalet il
kesini tam oturtacak bir usuldür. Nitekim, bilirsiniz, 
bizim hukuk fakültelerimizde bin öğrenci vardır. Öğ
rencilerimize hiçbir zaman tatbikat yaptırma imkânı 
olmamıştır ve hatta hukuk fakültesini bitiren bazı 
öğrencilerimiz bir istidanın nasıl yazılacağını, bir la
yihanın nasıl yazılacağını bilmeden mezun olurlar, 
diploma alırlar. 

Yalnız benim bir küçücük noktada endişem var, 
bunu özellikle belirtmek istiyorum: Öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri belirlenirken üniversiteden de bir
takım elemanların alınması düşünülmüş. Yalnız bizim 
Üniversite Yasasına göre üniversite öğretim eleman
ları 4 kategoridedir. 1 inci grupta öğretim üyeleri 
vardır, 2 nci grupta öğretim görevlileri vardır, 3 üncü 
grupta okutmanlar vardır, 4 üncü grupta öğretim 
yardımcıları vardır. Hukuk ve adalet çok önemli bir 
unsur. Benim kanıma göre, öğretim elemanlarını ge
niş olarak tutmak yerine, öğretim üyelerini almak ve 
bunları da sadece profesör ve doçentlere inhisar et
tirmek daha iyi olurdu. Madde gelince ayrıca bu ko
nuda bir de önerge vermek istiyorum. 

Tasarı için hükümeti ve sayın bakanımızı tekrar 
kutlamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müza

kereler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görev 

Kuruluş 
MADDE 1. — Adlî ve idarî yargı hâkim ve sav

cı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere, An
kara'da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim 'Merkezi kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

4. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 318 sıra sayılı, 
8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının açık oylamasına 296 milletvekili ka
tılmış; 273 kabul, 16 ret ve 7 çekimser oy kullanıl
mıştır. 

Bu suretle 318 sıra sayılı Kanun Tasarısı kanun
laşmıştır. 

6. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 317) 
(Devam) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 

Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adayla

rını, mesleğin gerektirdiği onur, tarafsızlık ve adalet 
duygusuna sahip kişiler olarak yetiştirmek, hâkimlik 
ve savcılığa hazırlamak, 

b) Yükseköğrenimde edinilen bilgilerin uygula
maya yansıtılmasını, yargı ile ilgili görevlerin yerine 
getirilmesinde adayların meslekî öğretim ve eğitimle
rinin yapılmasını sağlamak, 

c) Adaylara, hukuk uygulamasının genel ve te
mel kavramlarını vermek, adalet hizmetleri ve yargı 
ile ilgili metinleri yazma usul ve kurallarını öğretmek, 

d) Konferanslar, seminerler ve benzerlerini dü
zenlemek, 
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e) Adayların yetiştirilmeleri için verilecek diğer 
görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKINCt KISIM 
Eğitim Merkezinin Teşkilatı 

* 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Merkezi Başkanlığı 
Eğitim Merkezi Başkanlığı 
MADDE 3. — 1. Hâkim ve Savcı Adayları Eği

tim Merkezi Başkanlığı bir Başkan ve bir başkan 
yardımcısı ile bir bürodan oluşur. 

2. Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Eğitim merkezini temsil etmek, 
b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışma

sını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbir
leri almak, 

c) Eğitim kurulunda ve öğretim kadrosunda çe
şitli sebeplerle boşalma veya görevlilerin mazereti 
hallerinde, boş kadrolar dolduruluncaya kadar ve 
mazeretlerin devamı süresince, Eğitim Merkezi öğre
tim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçi
ci olarak çalıştırmak, 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
3. Başkan yardımcısı, Başkanın verdiği görevleri 

yapar ve Başkanın yokluğunda ona vekillik eder. 
4. Büronun teşekkülü ve görevleri yönetmelikte 

gösterilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcısı

nın atanması 
MADDE 4. — Eğitim Merkezi Başkanı, birinci 

sınıfa ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
arasından; Başkan Yardımcısı, en az ikinci dereceye 
yükselmiş olmak şartıyla adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasından, muvafakatları alınmak suretiyle 
Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. 
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Süresini dolduranlar, yeniden atanabilirler. I 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste- I 

yen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul I 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş- I 
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

tKtNCt BÖLÜM 

Eğitim Kurulu ve öğretim Görevlileri 

Eğitim Kurulu 
MADDE 5. — 1. Eğitim Kurulu, Adalet Baka

nının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 
a) Adalet Bakanlığı müsteşarı, 
b) Yargıtayın, kendi üyeleri arasından seçeceği 

iki üye, 
c) Danıştayın, kendi üyeleri arasından seçeceği 

iki üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üni

versitelerin hukuk alanıyla ilgili Öğretim üyeleri ara
sından seçeceği iki üye 

e) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile 
Eğitim Dairesi Başkanı, 

f) Eğitim Merkezi Başkanı, 
2. Seçimle gelen üyelerin görev süresi beş yıldır. 

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. j 
3. Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Eğitim 

Merkezi Başkanlığınca yerine getirilir. 

Eğitim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. 
Başkan, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya 
çağırabilir. 

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eği
tim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı Başkanlık 
eder. 

Eğitim Kurulunun görevleri, toplantı, çalışma esas 
ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yük, 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
. edenler...; Etmeyenler... 5 inci madde kalbul edilmiştir. 

6 inci maddeyi okutuyorum : 
öğretim (görevlileri I 
'MADDE 6. — 1, (Eğitim Merkezinde görevlen-

dirilecek öğretlkn görevlileri; Adalet Balkanının talebi 
üzerine, yetkili kurul ve organlarınca ek görevle gö
revlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargı
tay ve Danıştay üyesi, üniversite öğretim elemanı, | 

meslekte fiilen on yılını tamamlamış; avukat, adlî 
ve idarî yargı 'hâkim ve savcısı ile diğer uzmanlardan 
oluşur. 

2. Eğitim görevlileri, Ibu Kamun ile ilgili yönet
meliklerde belirlenen, hâkim ve savcı adaylarının 
meslek öncesi eğitimlerine dair (görevleri yerine >ge-
ıtMrler. 

3. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak 
esas ve usuller yönetmeliye 'belMenlir-ı 

BAŞKAN — 6 ncı ımadde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Adkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edkne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki ko
nuşmamda belirttiğim ,gibi, öğretim ıgörevlisi olarak 
görevlendirilecek olanların üniversite öğretim elemanı 
yerine, üniversite öğretim üyelerinden profesör ve do
çentler olması gerektiği kanısındayım. Çünkü adalet 
ve hukuk, (gerçekten uzun araştırmalar isteyen 'bir ko
nudur. öğretim yapacak kişüerin de 'bu konuda ger
çekten uzmanlaşmış, yurt 'dışında tecrübe sahibi ol
muş, yurt dışı ıgörgüleri bulunan ve çağdaş hukuk 
gelişmelerini izleyebilen kişiler olmasında yarar gö
rüyorum. Nitekim, Üniversiteler Yasamızın öğretim 
elemanlarıyla ilgili maddesine baktığımız zaman 4 
grupta toplandığını görüyoruz, Birinci ıgırup öğretim 
üyeleridir ki, 'bunlar profesör, doçent ve yardımcı 
doçentler olmak üzere üç grupta topüanmaktadır. Bu
nun yanında öğretim görevlisi olanlar var. Bunlar 
için, <<©ers vermek ve uygulama yaptırmakla yüküm
lü bulunan öğretim elemanıdır» denmektedir. Okut
man için 'ise, «Ejğitim öğretim suresince çeşitli öğ
retim programlarında ortak zorunlu ders olarak be
lirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim ele-
manılarıdır» denmektedir. Bunlar dışarıdan veyahut 
herhangi 'bir kuruluştan mezun olan kişiler de ola
bilmektedir. Bir de öğretim yardımcıları vardır ki, 
'bunlar da çeviriciler, tercümanlar, vesairedir. Bu açı
dan, konunun önemi nedeniyle, özellikle üniversite 
öğretim üyelerinden profesörler ve doçentlerin bu
lunmasında yarar (görüyoruz. Bir önerge veriyoruz, 
takdir yüce Meclisindir, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, öğ- . 

retim görevlileri olarak Yargıtay ve Danıştay üye* 
leri arasından seçilecek kişilerle, idarî ve adlî yar-
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gıdan seçilecek 'hâkim ve savcılar öğretim üyelik
leri süresince esas görevlerinde dıe görevi olacak-
lar mı? Sayın ©akandan bu konuyu soruyorum, 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanı.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

ıdıin) —• Görevli olacaklar efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Hâkimler Kanu

nuna göre mümkün değil gibi geliyor (bana. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Mümkün ©fendim, Anayasanın 140 inci mad
desine 'göre mümkün; kanunla veriyoruz görevi. 

BAHRİYE ÜÇ0K (Ordu) — Sayın Başkan, soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendiim, 
(BAHRİYE ÜÇOK ı(ördu) — Efendim, Sayın 

Arıkan, öğretim elemanını profesör ve doçentlikten 
ayrı bir zümreyi kapsıyor biçiminde söylediler. Be
nim anladığıma göre öğretim elemanı denildiği za
man bütün camiayı kapsar; yani asistan, doçent, yar
dımcı doçenti, akademik kariyerden geçmiş olan
ların hepsini kapsar. Zannederim Sayın Arıkan bu
nu birilikte anlatmadıllar, ayırdılar. Aslının nasıl ol
ması lazım; 'bunun vuzuha kavuşması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, siz şimdi (bu konuyu hü
kümet veya komisyondan mı soruyorsunuz, yoksa 
Sayın Ankan'ın konuşmasına karşı bir görüş mü 
bM'iriyorsunuz? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Hükümetten 'soru
yorum efendimi 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendini, Sayın Üçok'un da ifade ettiği 
gibi, öğretim elemanı geniş anlamda kullanılan 
ibir lifadddir. Bunun içinde 'bütün elemanlar mevcut
tur. Sayın Ankan'ın istediği, bu öğretim elemanları 
içinde sadece profesör, doçent ve yardımcı doçent-
leer !bu görevin verilmesidir. Biliniliyorum arz ede
bildim mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ncı maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 317 sıra sayılı kanun tasarı -
'sında 6 ncı maddenin birinci fıkrasında «üniversite 
öğretim elemanı» yerine «üniversite öğretim üyelerin-

ı den profesör ve doçentler» olarak değiştirilmesini 
I arz ve teklif ederiz. 

I Türkân Turgut Arıkan Ali Mazhar Haznedar 
I Edirne Ordu 

1 Mehmet Kocabaş Osman Bahadır 
I İçel Trabzon 

I A. Necla Tekinel 
I İstanbul 

I BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka-
I tılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI M. NEAT ELDEM (Mar-
I din) — Efendim, sadece «öğretim üyeleri» denmek 
I suretiyle, eğer önerge sahipleri uygun görürlerse ve 
I usulen mümkün ise, «öğretim üyeleri» densin, tadadı 
I olmasın; gerektiğinde yardımcı doçentlerden de isti-
I fade edebileceğiz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ka
bul ediyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
I Sayın Başkanım, izin verirseniz bir soru sorabilir mi-
I yim? 
I BAŞKAN — Efendim, önergeye geçtik. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
I önergede yapılacak tashihatla ilgili bir soru sorabi

lir miyim? 
I BAŞKAN — Efendim, önergeye geçtik, önergede, 
I maalesef sadece önerge sahibi söz hakkına sahip. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
I Soru sormak için efendim. 
I BAŞKAN — Usul bakımından maalesef mümkün 
I değil efendim. 
I Sayın Arıkan, önergenizi hangi yolda düzeltiyor-
I sunuz? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen-
| dim, «üniversite öğretim üyeleri» olarak düzeltiyo-
I rum. 

BAŞKAN — önergeyi Sayın Türkân Ankan'ın 
I düzelttiği şekliyle yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

I Görüşülmekte olan 317 sıra sayılı kanun tasarı-
I sında 6 ncı madde birinci fıkrasında «üniversite öğ

retim elemanı» yerine «üniversite öğretim üyeleri» 
I olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
I Edirne Milletvekili 

Türkân Turgut Arıkan 
I ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önerge
nin tadil edilmiş şekline uyuyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Uyuyoruz 
efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Eğitim Merkezine Kabul ve Meslek öncesi Eğitim 
Eğitim Merkezine Kabul 
MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu hü

kümlerine göre adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı 
adaylığına atananlar, Eğitim Merkezine kabul edi
lirler. 

Adaylar, Eğitim Merkezinde yatılı olarak kalabi
lirler. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

18 linçi maddeyi okutuyorum : 
Eğitim süresi ve dönemleri' 
MADDE 8. — Meslek öncesi eğitim süresi iki 

yıldır. Bu süre üç dönemi kapsar. 

H. Hazırlık eğitimi dönemi; 3 ay sürelidir. Bu 
dönemde, adaylara hukuk uygulamasının genel ve te
mel kavramları verilir. Adalet hizmetleri ve yangı 
'ile Igiıli metinleri yazıma usul ve kuralları öğretilir. 
Belli konularda konferanslar düzenlenir. Adayların, 
meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve 
uygulamada görülen problemler anlatılır. 

2. Staj dönemi omsekiz ay sürelidir, 
a) Adlî yargı hâkini ve savcı adaylarına; bu dö

nemin bir yılı adlîye mahkemelerinde, üç ayı Cum
huriyet savcılıklarında, üç ayı diğer adalet dairele
rinde; 

(b) 'İdarî yargı haklim adaylarına 'bu donemin bk 
yılı Danıştayda, altı ayı bölge idare, idare ve vergi 
mahkemelerinde; tamamlatılır. 

Adlî yargı hâküm ve savcı adaylarından stajlarını 
Ankara'da yapanlar mahkemedeki stajlarının son üç 
ayını Yargıtayda yaparlar., 

3. iSon eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dö
nemde adaylara toplu olarak, ilik iki dönemde ka
zandıkları bilgileri itartışma ve uygulaması yaptırılır; 
kamu hukuku, özel hukuk ve idare hukuku alanların
dan seçilecek problemler çözdürülür ve kararlar yaz
dırılır. 

Hazırlık eğitimli ve ıson eğitim, eğitim merkezle
rinde yapılır. 

4. Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli 
ile 'bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlar 
Yargıtay ve Danıştayın da görüşleri alınmak sure
tiyle çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

ADALET BAİKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, izin verirsenıiz 'bir düzeltme 
yapılması (gerekiyor, bir redaksiyon hatası var. 3 no-
lu ıbendin son satırında, «Hazırlık eğitimi ve son eği
tim, eğitim merkezlerinde yapılır» denmiş. Bir eğitim 
merkezimiz ibulunduğu içlin, bunun çoğul değil, teki. 
olarak yazılması gerekir; yani «eğitim merkezinde» 
şeklinde yazılmasını arz ve teklif ediyorum; Tüzü
ğümüzün ilgili maddesi gereğince. 

BAŞKAN — IBu kısımla ilgili" teklif edilen bu 
redaksiyon şeklini yeniden okutuyorum : 

«fHazıriık eğitimi ve son eğitim, eğitim merke 
zinde yapılır.» 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi okunan yeni şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yıllık izin ve eğitimden sayılacak günler 
IMADDE 9. — Eğitimde bir yılım tamamlamış 

olan adaylara yirmi gün yıllık izin verilir. 
İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin 

ile her yıl için onfbeş güne kadar hastalık sebebiyle 
izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır. 

Eğitime 'başladıktan sonra muvazzaf askerlik hiz
metini yapmak üzere ayrılanlar, geri kalan sürelerini 
terhislerini takip eden ıhir. ay içinde başvurmak kay
dıyla tamamlarlar, 

Eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamam-
latıiacağma dair hususlar yönetmelikte gösterilir. 

'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Btmeyenlerv.. 9 uncu madde kalbul edıil-
miş'tir. 

ılO uncu maddeyi okutuyorum : 
Eğitim sonu sınavı 
MADDE 10. — Eğitim sonunda adaylar, eğitim 

süresi lifimde kendilerine öğretilen konularla Igili ola
nak, yazılı sınava alınırlar.! 

Vazıh sınava dair hususlar yönetmelikte düzen
lenir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler..,; 10 uncu madde (fcalbul edil
miştir, 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Sınavda ıbaşan gösterenlerin mesleğe 'kabulleri ve 

atanmaları 
MADDE 11. — Eğitim sonunda yazılı sınavda 

Ibaşan gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları, 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu (hükümlerine göre ya
pılır, 

'BAŞKAN — 11 inci maıdde üzerimde söz iste
yen?.. Yok. 

İH liıici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler,., 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atamaları 
MADDE 12. — Eğitim' Merkezinde, Başkan ve 

Başkan Yardımcısı dışındaki personel, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu lile 2451 sayılı Kanun hüküm
lerine göre atanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz iste
yen?., Yok. 

12 ncd maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler.,, 12 nci madde kalbul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yatılı tesisler 
'MADDE 13. — Adayların kalmalarını sağlamak 

için Adalet Bakanlığınca Ankara'da yatılı tesisler ku
rulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır. 

Eğitim Merkezinin yatılı tesislerinin her türlü ih
tiyaçları ile giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden kar
şılanır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler,.. Etmeyenler... 13 üncü madde kalbul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mecburî hizmet 
MADDE 14. — Adaylar, Eğitim Merkezinde ge

çirdikleri sürelere göre medburî hizmetle yükümlü
dürler. Bu hususta Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz 'iste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kalbul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
lUyigulanacak hükümler 
MADDE 15. — Adaylık ve staj dönemi konula

rında Ibu Kanunda hüküm 'bulunmayan hallerde, Hâ
kimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

il 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kalbul edilmiş
tir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun gereği ihti

yaç duyulan yatılı tesisler, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlayarak en ıgeç iki yıl içinde yapım 
veya satın alma yoluyla sağlanır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde isöz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 1 inci madde fcalbul edilmiştir. 
Geçici 2 ndi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

ıgirdiği tarihten önce staja haşlamış olan adaylar hak
kında, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

|BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Etmeyenler.,. Geçici 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IGEÇİCt MADDE 3. — Eğitim Merkezinin kad

ro 'ihtiyacı, Bakanlığın kadrolarından Bakanlar Kuru
lu Kararı ile sınıf, unvan ve derece değiştirilmek su
retiyle karşılanır. 
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BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Demeyenler... Geçici 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunda sözü edi

len yönetmelikler, Adalet Bakanlığınca Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazır
lanarak yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
dsteyen?.. Yok. 

ıMaddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 4 üncü maidded kalbul edilmiş
tir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
iMADDE 16. — Bu Kanun, yayımı tarihini taki-

beden malî yılbaşında yürürlüğe girer. 
• BAŞKAN — Madde üzerinde «öz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbur edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürü'fcmo 
İMADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Makide üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Jİ7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 17 noi madde kabul edilmiş
tir. 

(Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

İKanun tasarısının tlümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı kanun
laşmışta1. 

7. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) 

IBAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasındaki 1479 sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 'Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

IKamisyon?.. (ANAP sıralarından «Komisyon yok» 
sesleri) Komisyon yok, 

İKanun tasarısının müzakeresi ertelenmişltir. 
İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ne zaman gö

rüşülecek? ' 
BAŞKAN — Komisyon geldiği anda; bulgun müm

kün olmaz 'tabiatıyla. 
|M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Yarın mümkün 

olur mu? 
IBAŞKAN — Gündeme girerse, tabiatıyla olacak. 
|M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sırada başka ka

nun tasarıları da var. 
BAŞKAN — Efendim, sesiniz işitilmiyor. 
İM. NURt ÜZEL iflEskişehk) — Sırasını atladı ar

tık Sayın Başkan, yarın da gündeme, giremez. 
BAŞKAN — Bilemiyoruz efendim; onu biz bile

miyoruz. 
ıM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Çünkü sıradaki 

diğer kanun tasarılarının görüşülmesi lazım. 
BAŞKAN — Efendim, yarın tekrar gündemde ta

biatıyla bunlar yer alacak. Sırasıyla başlayacağız, sı
ra gelirse ve komisyon ve hükümet bulunursa, müza
keresine devam edeceğiz. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
komisyon şu anda nerededir? 

BAŞKAN — Bilemem efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Niye gelmiyor 

efendim? 
BAŞKAN — Başkanlık bunu bilemez ki efen

dim, Başkanlık şu anda buna vakıf değilki; yani Baş
kanlık görevini deruhte eden Baışkanvekilinin, Başka
nın bundan bir malumatı olamaz ki niçin gelemedi
ği konusunda. Teamül; komisyon 'bulunursa, hükü
met bulunursa müzakereye devam edilir; kbmisyon 
bulunur, hükümet bulunmazsa bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenir; ikinci defa komisyon bulunur, 
hükümet bulunmazsa, mecburen müzakereye devam 
edilir. îçüüzük hükmü budur efendim. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
Meclis Genel Kurulunun karşısında, (gündeme girmiş 
bir meselenin görüşülmesi için komisyonun bulunma-
malst ne demek oluyor? 

IBAŞKAN — Efendim, o 'Başkanlığı ilgilendiren 
bir konu değil; lü'Öfen efendim, 

8. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman' 
m, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri 
Odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/45) (S. Sayısı : 309) 

jBASKAN — Gündemin 8 inci sırasındaki İstanbul 
Milletvekili Ercüment Konukman'ın, Türkiye Diş 
Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Ka-
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nun Teklifi ve Sağlık ve 'Sosyal İşler Komisyonu Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. (ANAP 
sıralarından «Komisyon yok» sesleri) 

(Komisyon?.. Yok. 
IBu teklifin 'görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde -Eklenmesine, 2839 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/199) (S. Sayı
sı : 320) 

(BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasmdakii, İs
tanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 7 Arka
daşının, 26.4.1961 Tarilh ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı 'Mil
letvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tdkifi ve içişleri ve 
Anayasa komisyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Anayasa Komisyonu ve hükümet yerlerini alsın
lar efendim. (ANAP sıralarından «Komisyon yok» 
sesleri) 

Efendim, 'biz 'bakacağız. 
Sayın 'komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut krikon 
ve 3 Arakadşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/205) (S. Sayısı : 321) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki kanun 'teklifinin gö-
rüşmesıine başlıyoruz. 

«Edirne Milletvekili Türkân Arıkan ve 3 Arka
daşının 22.4.1983 Tarilh ve 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 3'8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
ne Dair Kanun Tekiri ve Anayasa Komisyonu Ra
porunun görüşmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığı için ertelenmiştir. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Komisyon burada niye bulunmuyor? 

(BAŞKAN — Efendim, komisyon makamını işgal 
e't'mezse, yerini almazsa ben ne yapayım. 

11. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Me
murlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 
2/239) (S. Sayısı : 331) 

'BAŞKAN — Şanlıurfa 'Milletvekili Osman Dio-
ğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezaları
nın Affı Hakkında Kanun Teklifi İle Gaziantep Mil
letvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, 
Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
nun görüşülmesine başlıyoruz;. 

Komisyon ve hükümet yeririi aldılar. 
Buyurun* 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH

MET İLHAMI KÖISEM (Malatya) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince lblr daha 
görüşülmek üzere kanun teklifini kornıisyona talep edi
yorum 

BAŞKAN — Bir defaya, maihsus olmak üzere tek
lif ve Adalet Komisyonu Raporu, komisyona geri ve
rilmiştir. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 
Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/641) (S. Sayısı : 336) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki kanun tasarısının 
görüşmesine başlıyoruz. 

Türküye Cuntfıuriye'ti Hükümeti lile Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tad
ilinde İmzalanan Kültür Anlaşmasıının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri korn'isyonları raporlarının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini alsınlar. 
Komisyon bulunmadığı için tasarının görüşülmesi 

ertelenmiştir. 

13. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) 
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BAŞKAN — 13 Üncü sıradaki kanun tasarısının 
görüşmesine başlıyoruz. 

(Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlen
mesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun 'Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komîsyan?.. Yok. 
(Komisyon (bulunmadığı İçin ertelenmiştir. 
14. — tcra ve tflas Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 Arkadaşının ve 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşının 
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 3890 Sayılı Ka
nunla Değişik 206 ncı'Maddesinin 4 üncü Fıkrasının 
Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklif
leri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/690, 2/99, 
2/226) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, icra İflas Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değüşitıritaıes'ine Dair Ka
nun Tasarısı ile tstanlbul Milletvekili. Feridun Şakir 
öığunçve 6 Arkadaşının ve îstantml Milletvekili İm
ren Aykut ve 3 Arkadaşının 2004 Sayılı İcra iflas 
Kanununun 3«90 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı 
Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Ko
misyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve ihükümet yerini aldı. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza sunu

yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Komsiyon ra
porunun Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
rum» 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerinle geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi 'kalbul edilmiştir. 

(1 inci maddeyi okutuyorum : 

tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 
93 ve 94 üncü Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlük-

ten KaMmunasuıa Dair Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — icra ve tflas Kanununun 5 İnci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«SorumMuk 
Madde 5. — icra ve iflaıs dairesi görevlileririm ku

surlarından doğan tazminat davaları, ancak idare 

(1) 338 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

aleyhine açılaMir. Devletin, zararın meydana gelme
sinde kusuru 'bulunan görevlilere rücu hakkı saklı
dır. Bu davalara adliye mahkemelerinde (bakılır.» 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Ermeyenler,.. 1 inci madde kalbul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okultuyorum : 
ıMADDE 2. — icra ve tflas Kanununun 6 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tir. 
'«ZimmeH 

Madde 6. — tcra dâiresine tevdi veya !bu dairece 
tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, 
ilgili memur tarafından zimmete 'geçirilmesi halinde, 
zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklen
meden ve tazmin yolunda 'bir hükme hacet 'kalmaksı
zın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. 
Devletin asil sorumlulara rücu hakkı saklıdır.» 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz İsteyen?.. 
Yok, 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kalbul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — tcra ve İflas Kanununun 13 üncü 

maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı«Gözeİm ye denetim 
(Madde 13. — İcra ve iflas daireleri 'tetkik mercii 

hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır.. Bu 
daireler Cumhuriyet Savcıları ve adalet müfetlbişleri 
vasıtası İle denetime talbi tütülür. Cumhuriyet Savcı
ları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. 

itcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin ce^ 
zaısını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, hakların
da Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına 
ilişkin hükümleri uygulanır.» 

İBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... 3 üncü madde kalbul 
edilmiştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 4. — tcra ve tflas Kanununun 59 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 59. — Takip masrafları borçluya aittir. 

Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masra
fını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 
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62 nci maddeye göre yapalbileceği itirazın kendisine 
tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. 

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını aklbilir.» 
IBAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz 'iste

yen?.. Yok, 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Kaibul etmeyenler... 4 tindi madde kaibul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 5. — îcra ve iflas Kanununun 62 nci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Takibe itiraz edildiği, borçlunun yatırdığı veya 59 
uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan kar
şılanmak suretiyle'üç gün içimde 'bir muhtıra ile ala
caklıya tebliğe gönderilir.» 

BAŞKAN — 5 inci madlde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 5 inci madde kaibul 
'edilmiışibii'. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — İcra ve iflas Kanununun 68 inci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İtirazın kaldırılması takibinin kabulü halinde 
lborçlu, fbu takibin reddi halinde ise alacaklı, diğer ta
rafın talebi üzerine yüzde on'beşten aşağı olmamak 
üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfî tespit 
ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mah
kemede dava açarsa, Ihükmolunan tazminatın tahsili 
dalva sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sionuç
lanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazmi
nat kalkar,» 

.BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok-

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... '6 nci madde kaibul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — icra ve İflas Kanununun 68 (a) 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(«itirazın muvakkaten kaldırılması /talebinin kalbu-
lü hallinde borçlu, bu talelhin 'reddi halinde ise ala
caklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onlbeşten 
aşağı olmamak üzere tazminata malhkûm edilir. Borç
lu, 'borçtan kurtulma, menfî tespit veya istirdat da
vası açarsa yahut alacaklı 'genel mahkemede dava 
açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna 

kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf 
için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

(7 nci maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... 7 nci madde kaibul edilmiş-
tfc. 

<8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — tora ve İflas Kanununun 75 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 75. — İtirazının ûp'taline veya kati veya 

muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, 
ıbu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün için
de yukarıdaki maddede gösterildiği üzere (beyanda 
Ibulunmaya mecburdur. 

Hptal veya kaldırma kararı 'borçlunun vioahında ve
rilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden haşlar.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

$ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 8 inci madde kaıbuü 
»edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — icra ve tflas Kanununun 78 İnci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

\«ıHaciz istemek 'hakkı, ödeme emrinin tebliği tari
hinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Kfciraz veya 
dava halinde 'bunların vukuundan hükmün katileşme-
ısine kadar veya alacaklıyla ıborçlunun icra1 dairesinde 
ıtalkSit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşme
sinin İhlaline kadar geçen zaman Ihesalba katılmaz.» 

'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 9 uncu madde kaibul 
edi'lmîiştir. 

•10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — icra ye İflas Kanununun 79 uncu 

maddesinin likinci fıkrası aşağıdaki 'şekilde değiştiril
mîştir. 

,«HacZölunaeak mallar 'başka yerde ise haciz yapıl
masını malların bulunduğu yerin icra dairesine he
lmen yazar. Bu hailde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe 
olunan icra dairesinin tabî 'bulunduğu tetkik merciin-
oe çözümlenir.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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,10 uncu maddeyi oylarınıza sumuyorüm : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 10 uncu madded kalbul 
edilmı^tk. 

ll'l inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 11. — icra ve îflas Kanununun 88 inci 

ma'ddesıine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası 

içlin uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. 
Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca 
(belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönet
melikte gösterilir. 
, (tcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpita, huku

ken artık depo ve garajda muhafazasına gerek kal
mayan malı, vereceği münasip süre içinde geri alma
sını 'ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya 
geri alınmazsa, icra memuru tetkik merciinin karan 
ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bun
ları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış 
giderleri ödenir. Artan müktar İcra dairesinde muha
faza olunur. Bu hükümden ortaya çıkan ihtilaflar tet
kik mercii tarafından 'basit yargılama usulüne göre 
çözümlenir.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. . 

!îl inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kalbul edilmiş-

ijir. 
112 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 12. — Mera ve iflas Kanununun 108 

inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen mallar 

ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı haller
de satılabilir.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. / 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kalbul edilmiş
tir. 

İl 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — İcra ve tflas Kanununun 116 

nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

etkinci artırmada mal en çok artıranın-üstünde bı
rakılır. Şu kadar ki, artırma 'bedelinin malın tahmin 
edilen kıymetinin yüzde ellisini 'bulması ve satış iste
yenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pa
raların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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J 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kalbul edil
miştir. 

,14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İMADDE 14. — İcra ve İflas Kanununun 119 uncu 

maddesinün 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştii'. 

«5< Mahcuz malin tahmin edilen değeri yüzbin li
rayı geçmezse.»' 

I (BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

I 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
I edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kalbul edil-
I nröştir. 
I 15 inci maddeyi okutuyorum : 
I ıMADDE 15. — tcra ve 'Mas Kanununun 129 
I uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 

«Şayet yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edil-
I memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki 
I kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet «o-
I nunda en Çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, ar-
I tirana 'bedelinin malını tahmin edilen kıymetinin yüzde 
I ellisini (bulması ve satış isteyenin .alacağına rüçhanı 

olan alacakların toplamından fazla olması ve ibundan 
I Ibaışka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 

geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmaz-
I «a saltış talelbi düşer.» 

BAŞKAN r - 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

I 115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
I edenler... Etmeyenler... 15 inci madde 'kalbul edil-
I ım'iştk. 
I 16 nci maddeyi okutuyorum : 

I (MADDE 16. — tcra ve İflas Kanununun 133 
I üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I ı«ıMadde 133. — Gayrimenkul kendisine lihaie olu-
I nıan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı 
I vermezse, ihale kararı icra memuru itaralfından kal-
I dırılarak teminat akçesi alıcının 'ikinci 'fıkra gereğin-
I ce mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere 
I alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bu-
I 'lunan kimsenin iteri sürdüğü pey, 129 uncu madde-
I nün ilk fıkrasına uygun (bulunması ve bu kimsenin adre-
I sinin de malum olması halinde 'bir muhtıra tebliğ edi-
I lerek arzettiğü Ibedelle gayrimenkul kendisine teklif 
I edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona İha-
I le olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya 
| 'bulunmazsa gayrimenkul icra dairesince hemen arhr-
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maya çıkarılır. 'Bu artırma ilgililere 'tebliğ edilmeyip 
yalnızca satıştan en az yedi 'gün önce yapılacak ilanla 
yetinilir. (Bu artırmada, teklifin 129 uncu maddenin 
ikinci fıkrasındaki hükümlere uyulması şartıyla gay
rimenkul ençok artırana ihale olunur. 

'İhaleye katılıp 'daha sonra ihale bedellini yatırma-
mak suretiyle ihalenin fe'slhine sebep olan tüm alıcılar 
ive kefilleri, teklif ettikleri 'bedel ite son ithale bedeli 
arasındaki farktan ve 'diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme 'hacet 'kalmaksızın dai
rece tahsil olunur.» 

(BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde (Söz iste
yen?.. Yok. 

II'6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kaibul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — İcra ve tfla's Kanununun 135 

inci maddesinin 'ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
'tirilmişitir. 

«Gayrimenkul borçlu 'tarafından veya hacizden ev
velki ibir tarihte yapıldığı resmî bir beliğe ile belgelen
miş bir afete dayanmayarak başkaları tarafından işgal 
edilmekte ise oribeş gün içinde tahliyesi için borçlu
ya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu 
müddet içinde tahliye edilmezse zorla, çıkarılıp gay
rimenkul alıcıya testim olunur.» 

(BAŞKAN — 17 nıoi madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok.. 

17 nci malddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 nc'i madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — İcra ve iflas Kanununun 150 b., 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Madde 150 b. — Rehin, kiraya verilmiş bir gay
rimenkul ise icra memuru, alacaklının talebi üzerine 
takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takip
ten haberdar eder ve işleyecek kiraların icra dairesine 
ödenmesini emreder. Kiracı ihtara rağmen kira para
larını icra dairesine ya'tırmazsa hakkında 356 ncı 
madde hükmü kıyasen uygulanır.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir. 

19 uncu malddeyi okutuyorum : 
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ı MADDE 19. — icra ve İflas Kanunun 162 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişitlir. 

«Madde 162. — Borçlunun ve ailesinin idareleri 
için iflas memurunun bıraktığı mallar müstesna ol
mak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları ay
nen veya istenildiği zamanki kıymetliyle vermeye mec
burdur.» 

(BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok, 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul-
edenler... Etmeyenler... 119 uncu madde kabul edil-
miştiı*. 

120 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — icra ve İflas Kanununun 166 ncı 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
ri'lmişltir. 

«Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ti
caret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idareleri
ne, mahallî ticaret odalarına, sanayii odalarına ve 
borsalara ve diğer lazım gelenlere 'bildirir. Daire, ay
rıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gaze
teden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezi
nin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin ya
yınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise 
mahallî gazetede ilan yapılmaz.» 

(BAŞKAN — '20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. -
Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kaibul edilmiş-
tiı\ 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — lora ve İflas Kanununun 168 

inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi 
aşağıdaki .şekilde değiştirilmiştir. 

ı«5. (Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği ve
ya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğ
radığı veya yetki itirazınn sebepleri ile birlikte beş gün 
içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek mer-
ciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği tak
dirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı,» 

ıBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiş-

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. —. İcra ve İflas Kanununun 178 

inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
[ ğiştirilmiştJir. 
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«İflasa talbd bir 'borçlu, aciz halinde bulunduğunu 
bildirerek yetkili mahkemeden İflasını isteyebilir. 
ıBorçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklıları
nın islim ve adreslerini gös'teren mal beyanını iflas 
talebine eklemek zorundadır, iflas talebi, 166 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasındaki usulte ilan edilir.» 

(BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
"YÜk. 

Û2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — icra ve iflas Kanununun 205 

ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (birinci sırası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(«fBirinci Sıra 
A) iflasın açılmasından evvelki bir yıl için hiz

metli ücretleri; 
(B) iflasın açılmasından evvelki bir yıl için ya

zıhanenin memur, kâtip ve müstahdemleri ile mües
sesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin üc
retleri; 

C) iflasın 'açılmasından evvelki bir yıl için gün
delik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile 
sair işçilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret 
ve para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri; 

D) Cenaze masrafları; 
E) îlamıa müs'tenid ve paylaştırmaya kadar işle

yecek kan, koca ve çjocuk nalfakaları; 
F) işçi İhbar ve kıdem tazminatları.» 
'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. 
(Buyurun Sayın (Komisyon ıBaşkanı. 
ADADET KOMİSYONU IBAŞKANI ALİ DİZ-

OAROĞLU iflAritalya) — Muhterem Başkan, değerli 
miHeflvek'illeri; görüşülmekte bulunan tas'arıyla bir
çok yenilikler getirtilmiş bulunmaktadır. Bunların en 
önemlilerinden bir tanesi de, şu anda görüşmekte bu
lunduğumuz 23 üncü maddeyle 'getirilmiş bulunan 
yeniliklerdir. 

Tasarının 23 üncü maddesiyle, Mas masasından 
alacaklı olanlara yapılacak ödemelerde imtiyazlı ala
caklılar arasına, işçi, ihbar ve kıdem tazminatıyla, iş
çilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret ve para 
ile ölçülebilen hak ve menfaatları da alınmış olmak
tadır. 

Ayrıca, iflas masasına giren 6 aylık işçi ücretleri 
1 yıla çıkarılmış bulunmaktadır. Böylelikle, emeğiyle 
geçinen işçilerimizin, işverenin iflası halinde karşılaş
tıkları pek çok güçlükler İle sızlanmalar önlenmiş 

bulfunmakıtadır. Madde metninde yazılmış bulunan 
sıra önemli değildir. Bu, ödeme sırası değildir; bu 
ismi geçen maddede belirtilen sırada gösterilen ala
caklıların tamamına para paylaştırılmakıtadır. 

Genel Kurulun 'bilgilerine saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
SABİT BATÖMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 

buna açıklık kazanıdırıılması gerekiyor; komisyon baş
kanının arz ettiği durumun maddeye geçmesinde fay
da var. , . 

»BAŞKAN — 'Maddede bulunduğu için maddeyi 
müdafaa sadedinde söz alıyor efendim. 

SABİT BATÖMLU (istanbul) — Ancak sıra cet-' 
veli yapılmış; sıra cetvelinin mevzubahis olmadığı, 
herkese ödeme yapılması gerekli olduğu söylenmeli. 

BAŞKAN — Efendim, maddeye açıklık kazan
dırmak için konuşulmuştur. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar-
ıdin) — izin verirseniz arz edeyim Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurnn efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar

din) — Efendim, bu sıra cetveli değildir. Sayın Ko
misyon Başkam durumu etraflı bir şekilde izah et
miş bulunmaktadır; zabıtlara geçmesi bakımından 'bu 
açıklamayı yapıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
23 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... 
ONURAL ŞERJEF BOZİKURT (Çanakkale) — 

Soru soracağım. 
(BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — icra ve Mas Kanununun 219 un

cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. % • • 

«Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi key
fiyeti 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle, ilan 
eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan ta
rihi esas alınır.» 

'BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinle söz isteyen?.. 
Ytfk. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — icra ve iflas Kanununun 22ıl inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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^Madde 221. — İlk alacaklılar toplantısında iflas 
memuru veya yardımcılarından ibiri başkanlık eder. 
Memur, alacaklı oldukları tercihan ellerimde noter 
veya ipotek senedi gibi resmî senetle sabit olan kişi-1 

lerden bir veya iki' alacaklı veya mümessilleriyle (bir
likte bir büro teşkil eder. 

Kendileri veya mümessilleri ibulunan alacaklılar, 
malum alacaklar tutarının en az dörtte birini temsil 
etmesi halinde toplantı nisabı hâsıl olur. Toplantıda 
bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarı
nım yarısına sahip olması şarttır. 

Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alınır. 
'Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihti

laf i büro halleder. Büronun tişlemlerine karşı ilgililer 
toplantı tarihinden! itibaren yedi gün içinde tetkik 
merciine şikâyette bulunabilirler. Şikâyet sebebinin 
yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinim bozulması 
halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikâyet red olu
nur. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul «demler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — tcra ve Mas Kanununun 223 ün

cü maddesi ..aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 223. — İflas idaresi üç kişiden oluşur. 

Toplanan alacaklılarla yapacağı ıseçimde, bu sayının 
iki katı, tou konuda yeterli fbillgi ve teörübeye sahip kişi 
aday gösterilir. Bu adaylardan dört âdedi alacak tu
tarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise 
alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce 
seçilir ve icra tetkik merciine bildirilir. tcra tetkik, 
mercii, iflas idaresini iteşkil edecek üç kişiden ikisini 
alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört 
aday, birim ise alacaklı ekseriyetinim gösterdiği iki 
aday arasından seçer., 

Tasfiye, iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre 
teşkil «dilen iflas idaresine havale olunur. 

iflas idaresi kararlarını çoğunlukla alır. İflas ma
sasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, teb
ligatı kabule elverişli adres göstermek ve Adalet Ba
kanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve 
tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflas 
idaresince alınacak kararların kendilerine tebliğini is
teyebilirler. IBu muameleyi yaptırmış alacaklılar hak
kında iflas idare memurunun kararlarına karşı kanun 
yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye 
haşlar. 
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İflas idaresine, Adalet Bakanlığımca hazırlanan ve 
iki yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret 
ödenir. 

İflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altında
dır. Bu halde iflas 'dairesi aşağıdaki görevleri yerime 
getirir: 

1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklı
ların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve 
idarece kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialaraınını 
kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hadiseye 
uygun görmediklerine yedi gün içinde tetkik merciine 
müracaatla itiraz etmek, 

2. İflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da 
dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdiki
me arz etmek.» 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

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

27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. — İcra ve İflas Kanununun 226 

ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«İdare, ikivüzbim liraya kadar olan alacaklardan 
doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan ala
caklılar toplanmasının vereceği yetkiyle sulh olabi
lir ve tahkim yapabilir.» 

BAŞKAN — 27 tıci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. — İcra ve İflas Kanununun 227 »nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişiir. 
«Madde 2127. — 8 inci maddenin bir v© ikinci 

fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu maddelerin icra 
dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uy
gulanır. 

tcra tetkik mercii, iflas idaresi üzerinde gözetim 
yetkisine sahip ölüp gerektiğinde iflas idaresini teşkil 
edenlerin görevime son verebilir. Tetkik mercii, göre
vine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki aday
lar arasından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde 
yenisini ıseçer. 

İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri ge
len zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mah
kemelerinde bakılır. 

İflas idaresini /teşkil edenler Türk Ceza Kanunu
nun uygulanmasında memur sayılırlar.» 
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BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. — tcra ve İflas Kanununun 234 ün

cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

'«İflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve 
alacaklıları 166 ncı maddenin 2 inci fıkrasındaki usule 
göre ilan yoluyla haberdar eder.» 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. -

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MAIDDE 30. — tcra ve Mas 'Kanununun 240 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştiırilmıiştiır. 
«Madde 240. — Alacaklıların ekseriyeti ister ya

hut iflas idaresi lüzumuna kani olunsa yeniden ala
caklılar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden ala
caklılar toplantısının 'gündemindeki konular hakkında 
alacaklıların oyu, kendilerinin (bilinen adreslerine taah
hütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası 
noterlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. 

Nisap hakkında 221 inci madde hükümleri uy
gulanır.» 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir 

3*1 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3H. — îcra ve İflas Kanununun 288 inci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Tetkik merciince mühlet yurt sathında trajı en 
yüksek beş gazeteden birinde ilan olunur ve icra daire
siyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir itacir ise ti
caret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul 
ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. 
Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi 
sicil memuru, konkordato mehii hakkında sicile şerh 
verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu 
(maddesindeki şerhin hukukî neticesini meydana ge
tirir.» 

'BAŞKAN — 311 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

3H inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler>.. Etmeyenler. Kalbul edilmiştir. 

312 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. — tcra ve tflas Kanununun 290 inci 

maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 'değişti
rilmiştir. 

«IBorçlü, komiserin nezareti altında işlerine devam 
edebilir. Fakat, borçlu, mühletin ilanından itibaren, 
rehin ve ipotek ıtesis edemez, gayrimenkul satamaz, 
kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. 
Aksi takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. Ancak 
konkordato tasdik kararı için gerekli harcı karşılamak 
üzere buna yeter miktardaki malları üzerinde ko
miserin nezareti altında tasarrufta bulunabilir,:» 

'BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

312 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. — tcra ve İflas Kanununun 292 nci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Alacaklılar, komiser (tarafından ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye yurt 
sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapıla
cak ilanla .davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti 
adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir, ilan
da, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı 
olmadıkça könkordaıto müzakeresine kabul edilmeye
cekleri ihtarı da yazılır.» 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
.edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34. — tcra ve İflas Kanununun 296 ncı 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir 
zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin 
olunan, celse, yurt sathında trajı en yüksek beş ga
zeteden birinde ilan edilir, itiraz edenlerin haklarını 
müdafaa için celsede bulunabilecekleri de ilana yazı
lır.» 

(BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

SABİT BATUIMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABİT BATUMLU '(İstanbul) — Sayın IBaşkan, 

değerli milletvekilleri; konuşulan 34 üncü maddede
ki «en yüksek tirajlı 5 gazetede ilan edilir» konusu 
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yanlıştır. 195 sayılı Basın îlan Kurumu Yasasına 
göre, Basın îlan Kurumu bu ilanları tevzi etmekte
dir. Onun için «5 gazete» konusunun bu maddede 
tashih edilmesi gerekmektedir. 

Arz ederim.. 
ıBAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde başka söz 

isteyen?.. Yok. 
İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Sayın Başkan, 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, 5 bü

yük gazeteden Ibirinde ilan edilecek; acalba bunun 
maliyeti hakkında hükümetin veya komisyonun her
hangi bir fikri var mı? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, maliyet ilanın 'boyutuna bağlıdır; 
şimdiden herhangi bir şey söylemek mümkün değil
dir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
çok yüksek maliyetli olacağını ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
34 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 34 üncü madde kabul edil
miştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
ıMADDE 35. — icra ve İflas Kanununun 300 ün

cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Hüküm, kesinleşince yurt sathında trajt en yük
sek beş gazeteden birinde ilan' edilir; icra dairesi ile 
tapu dairesine, mahallî ticaret odalarına, sanayi oda
larına ve borsalara ve borçlunun sıfatına göre evvelce 
ilhlbar edilmiş, ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi 
sicil memurluğuna tebliğ olunur.» 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul edil
miştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36. — lora ve İflas Kanununun 302 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 302. —•Ticaret mahkemesi, konkordatonun1 

tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan ala
caklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki 
kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim aksi 
takdirde tebliğ tarihinden itibaren haşlamak üzere 
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yedi günlük bir müddet tayin eder. Bu müddet içe
risinde dava açmayanların hakları düşer.» 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz iste
yen?. Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler;.. 36 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. — İcra ve İflas Kanununun 309 un

cu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine 
bildirilir.» 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 318. — İcra ve İflas Kanununun 3111 inci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«Bir numaralı bentte yazıtı malların kıymetine 
göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik 
olunur.» 

IBAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

318 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 38 inci madde kabul edilmiş
tir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 337 nci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti 
olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyan
da bulunmayan borçlular, alacalklınım şikâyeti üzeri
ne, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar 
hafif hapis cezasıyla mahkûm edilir. Borçlunun haczi 
kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım 
geldiği ispat olunursa borçluya ceza veriiımez.» 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul) edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 338 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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'«Madde 33S. — Bu Kanuna göre istenen beyanı1 

'hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâ
yeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir 
seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî üc
retin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası 
hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlan
masından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine 
sabit olursa, asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden 
icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere 
tespit edeceği kısmını merci kararının kesinleşmesin
den itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesilkasiindaki 
borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesime yatır
maya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen 
boırç'lu bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla 
cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatibilcine başlandık
tan sonra borçlu ö tarihe kadar icra veznesine yatır
mak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. 

Borçlu ödemelerini tekrar keserse, geri kalan ce
zası infaz olunur, ancalk, bakiye borcun tamamını 
ödediği taktirde cezadan kurtulur. 

Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan 
yardım görmesi, asıgarî ücretin üstünde eline geçen pa
ra ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile be
lirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükelle
fiyetini ortadan kaldırmaz. 

İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz 
vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep 
tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41. — tora ve İflas Kanununun 340 inci 

maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
«Madde 340. — lıll inci madde mucibince veya 

alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştı
rılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmak
sızın ihlal eden borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine 
tetkik mercii tarafından bir aydan üç aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılır.» 

'BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

42 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42. — icra ve İflas Kanununun 341 

inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın 
icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilamın icrasın
dan sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek 
iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâ
yeti üzerine, tetkik mercii tarafından, bir aydan üç 
aya kadar hafif 'hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 43 — icra ve tflas Kanununun 343 

üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 343. — Yalınız kendisi tarafından ya

pılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılma
ması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırıl
ması hakkındaki ilam hükümlerine makbul mazerete 
müstenit olmayarak muhalefet eden borçlular, hüküm 
lehine verümiş olan kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik 
mercii tarafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis 
cezasına mahkûm edilirler.» 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmyenler... Kalbul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 44, — İcra ve İflas Kanununa 352 nci 

maddesinden sonra aşağıdaki 352 a. maddesi eklen
miştir. 

«Madde 35*2. — a) Bu Kanun uyarınca hükmo-
lunan cezalar tecil edilemez, hürriyeti bağlayıcı ce
zalar 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinde yazılı para cezasına ve tedbirlere 
çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bir redaksiyon hatası var, düzelmek isti
yorum. 

44 üncü maddenin «352 a. -» olarak yazılması ge
rekirken «352. - a» olarak yazılmış. Tüzüğümüzün İl
gili maddesi gereğince düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Maddeyi hükümetin teklif ettiği re
daksiyon şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 44 üncü madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 
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45 inci: maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45.—- tcra ve iflas Kanununun 363 ün-

oü maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 
bu fıkranın son paragrafı aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«9. Menkul ve gayrimenkul malların iihafle ka
rarlarının feshine veya fesih talebinin reddine; 

İlişkin kararlarla bu Kanunda temiyiz kabiliyeti 
kalbul edilen kararlar tefhim veya telbliğ tarihinden 
itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 
1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 
6, 7, 8, 9, İli, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara 
kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin 
ve 10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tu
tarının yüztbin lirayı geçmesi şarttır.» 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 45 inci madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46. — icra ve İflas Kanununun 3165 inci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde 

reddine karar verilmemiş temyiz talebini, geri çevir-
meyip doğrudan karara bağlar.» 

'BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 46 ncı madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 47. — a) icra ve iflas Kanununun 14 

ve 109 uncu maddelerinin ikinci fıkraları, 
(b) 25.4.11985 gün ve 318:2 sayılı Bankalar Ka

nununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri, 
c) Hukuk UsuDü Muhakemeleri Kanununun 500 

üncü maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
(BAŞKAN— 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 47 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇlCt MADDE — tcra ve iflas Kanununun 

bu Kanunla değiştirilen hükümleri kanunun yürürlüğe 
girmesinden önceki olay ve işlemler hakkında da uy
gulanır. 

Şu kadar ki, bu Kanonun, tcra ve İflas Kanunu
nun; 

a) 59, 62, lı62 ve 168 inci maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürüdüğünden soara^ya-
pılacak takipler hakkında, 

b) 68 ve 68a. maddelerimde değişiklik lyapan»hü
kümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak iti
razlar hakkında, 

c) 78 inci maddesinde değişiklik yapan hülktnü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak taksit söz
leşmeleri hakkında, 

d) 79 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden .sonra yapılacak şikâyetler 
hakkında, 

e) 1,16, 1'29 ve 133 üncü maddelerimde .değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra vuku 
bulacak satış talepleri üzerine yapılacalk satışlar hak
kında, 

f) 135 irlci maddesinde değişiklik yapan hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra kesinleşen satışlar hak
kında, 

g) 221 inci maddesinde değişiklik yapan.hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak alacaklılar 
toplantısı hakkında, 

h) 223 üncü maddesinde.değişiklik yapan hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak iflas idare 
memuru seçimleri ile tahakkuk ettirilecek ücretler 
hakkında, 

ı) 166, 219, 234, 240, 288, 292, 296 ve 300 üncü 
maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğünden sonra yapılacak ilanlar hakkında, 

j) 302 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek fcararilar hak
kında, 

k) 337, 338, 340, 341 ve 343 üncü maddelerinde 
değişiklik yapan hükümleri ile bu Kanunda getirilen 
342 a. maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra 
işlenecek suçlar hakkında, 

1) 363 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, 
Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlara kar
şı yapılacak ıtemıyiz talepleri hakkında, 

Uygulanır. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz > isteyen 

var mı? 
ADALET BAKANI M. NECAT <BLJDBM>(Mar-

din) — Sayın Başkan, iznimizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET BAKANI M, NECAT ELDBM (Mar

din) — Geçici maddenin (k) bendinin ikinci, satan
da «352a» yanlışlıkla «342a» olarak yazılmış. Tü
züğün ilgli maddesi gereğince düzeltilmesi gerekir, 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — (k) fıkrasındaki «342a» maddesi» 
ibaresi «352a maddesi» olarak düzeltilmek suretiyle 
geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Geçicü madde bu şekliyle kaibul 
edıilmıiştic. 

48 inci maddeyi okultuyorum : 
(MADDE 48. — 'Bu Kanun yayımı tarihlinden 

ıbir ay gonca, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz lİsDeyen var mı? 
Ydfc..-

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kaibul edenler.., 
'Etmeyenler... 48 inci madde kabul edilmiştir. 

49 uncu ımadideyi okutuyorum : 
MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yüriitür. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. t— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Sos
yal Sigortalar Kurumu kadrolarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/540) 

7.5,1985: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakandan yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

II. Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve kad
rosuzluk nedeni ile terfi edemeyen pek çok memur 
feulunımaktadıri 

(2. Yüksek tahsilini yapmış ve kurumun idaresün-
de» .alktif rol oynayan şef, müfettiş ve benzeri memur
lar aldıkları kadronun son kademesinde yıllarca bek
lemekte ve kadrosuzluk sebebi ile bir üst dereceye 
geçememektedir., 

3. Bu kişilerin terbilerini temin için kadro veril
mesi düşünülüyor mu, mağduriyetlerinin önlenmesi 
yönünde ne düşünülmektedir? Tedbirleriniz ne ola
caktır? 

6 . 6 . 1985 O : 

IBAİŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... 49 uncu madde kaibul edilmişitir. 

(Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır^ 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş ve ta
sarı kanunlaşmıştır. 

IGündemimizde konuşulacak başkaca konu kalma
dığından, sözlü sorularla, gündemde bulunan ve gün
deme girecek olan kanun tasanı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için 7 Haziran 1985 Cuma günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 17.15 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 6.6.1985 
»Şayi : SGK-0175-44/7259-042031 

'Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
'İLGİ : Başbakanlığa muhatap Kanunlar ve Ka

rarlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 14.5.1985 tarih ve 
7/540-3478-13787 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Sosyal 
Sigortalar Kurumunda çalışan ve kadrosuzluk se
bebiyle terfi edemeyen memurlarla ilgili olarak Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği Yazılı 'Soru önergesi Ba
kanlığımca incelenmiştir. 

Sayın Başbakanımız 'bu önergeye kendileri adına 
tarafımdan cevap verilmesini tensip etmişlerdir. 

(Sosyal Sigortalar Kurumu, 9.7.1945 tarih ve 4792 
sayılı Kanunla kurulmuş malî ve idarî 'bakımdan muh
tar tüzelkişiliğe haiz Bakanlığıma bağlı Türkiye'nin 
en 'büyük sosyal güvenlik kuruluşudur. 

Kurum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hü
kümlerine göre, bir hizmet aktine dayanarak bir ve
ya bir kaç işveren yanında çalışanlara (işçilere) ve 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 
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'bunların hak sahiplerine uzun ve kısa vadeli sosyal 
güvenlik hakkı sağlamaktadır. Ayrıca, ülke nüfusu
muzun 1/3'ünü aşkın sigortalı, emekli, dul, yetim ve 
diğer hak sahibi ana, baba, eş ve çocuklarına yaygın 
sağlık hizmeti vermektedir. 

Açıklanan sosyal güvenlik hizmetinin, Kanun hü
kümlerinde tespit edilen sınırlar dahilinde, hak sa
hiplerine en iyi şekilde verilmesi, herşeyden önce 
Kurumun yetişkin ve uzman personel bakımından 
takviyesini' gerektirmiştir. 

'Bu anlayış içinde, Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı kadroları, 
hizmette sürati ve verimliliği artırmak, bürokrasiyi 
azaltmak prensibi ile yapılan idarî organizasyona 
uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 1-13 üncü de
rece, merkez için 3751; taşra için 43 676; toplam 
47 427 kadro, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname eki olarak 
13.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

Mevcut kadrolara yapılan atamalarda; iş analizi 
ve işin mahiyeti genelde bu görevi layıkı veçhile 
yerine getirebilecek, hizmet ve tahsil durumu uygun 
Kurumdan gelecek için istikbal bekleyen ehil perso
nelin seçilmesine objektif ölçüler dahilinde özen gös
terilmektedir. 

IDiğer taraftan bu kıstaslar içinde kendisine gö
rev verilmeyenler, Kurum personelinin özlük hak
ları, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 5 inci madde
sine göre, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tu
tulmaktadır. 

Kadrosuzluk sebebiyle 'derece yükselmeli yapa
mayan Kurum personelinin durumu ise; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun, '243 sayılı K.H.K. 
ile değişik 67 nci maddesine uygun olarak, öğrenim 
durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aş
mamak şartı ile, işgal etmekte oldukları kadroların 
bir üst derecesine yükselme işlemleri yapılmaktadır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. 'Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, Er
zincan İli Kemah İlçesi Çiğdemli Köyüne ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakan İsmail Safa Gi-
ray'in yazılı cevabı (7/542) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarakc evaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Soru 1. 3 Mayıs 1980 yılında heyelana uğra
yan Kemah İlçesine bağlı 34 haneli Çiğdemli Köyü
ne ancak, ahır ve merekten yoksun 22 konut yapıl
mış olup mütebaki 12 hane için konut yapımına ne
den devam edilmemiştir? 

'Soru 2. Yapımı teslim edilen 22 konutun su ih
tiyacı için neden tedbir alınmamıştır? 

Soru 3. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bu 
köye neden ahır ve merek yapılmamıştır? 

Soru 4. Heyelan neticesi cami ve okulu da yı
kılan bu köye cami ve okul yapılması düşünülmekte 
midir? 

. T. e. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 5 Haziran 1985 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-07-03/064/461'5 

Konu : Erzincan Milletvekili Sayın 
Veysel Varol'un yazılı soru 

önergesi. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

MJG1 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının 14.5.1985 gün ve 7/542-3495/13817 sayılı yazısı. 

Erzincan 'Milletvekili Sayın Veysel Varol'un 
3.5.1980 tarihinde Erzincan Kemah Çiğdemli köyün
de meydana gelen heyelan nedeniyle yaptırılan ko
nutlara ilişkin soru önergesinin cevaplandırılması il
gi yazı ile istenmektedir. 

SÖzkonusu önergede belirtilen hususlar incelenmiş 
ve cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Soruya cevap : Çiğdemli köyünde 3.5.1980 
tarihinde meydana gelen heyelan afetinde 66 konu
tun tamamının yıkıldığı 3 konutun da afete maruz 
kaldığı tespit edilmiştir. 
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1983 yılında yürürlükte bulunan 2805 sayılı Ka
nuna göre 57 konut için 84 aile müştereken haksa-
hi'bi kabul edilmiş, bunlardan afet mahallinde otu
rup, acilen konuta İhtiyacı bulunanlara 22 konut 
yapılarak teslim edilmiştir. 

•2805 sayılı Kanun, 2981 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırıldığından yapılan yeni tespitlerde Çiğdemli 
köyünde 7269-1051 sayılı Kanuna göre 76 haksahibi 
olduğu anlaşılmıştır. 22 haksahibinin konutları daha 
evvel yapılıp teslim edildiğinden, kalan 54 aileyede, 
'bütçe imkanlarına göre, »önümüzdeki yıllarda konut
ları yapılacaktır. 

2. (Soruya cevap : Yeni yapılan 22 konuta ait 
yerlerim yeri eski yerleşim yerine yakın olduğun-

6 . 6 . 1985 O : 2 

dan. mevcut içme suyundan şimdilik yararlanılmak
tadır. Konutların tamamının yapılması halinde eski 
yerleşimden yararlanilmadığı takdirde yeni bir içme 
suyu tesisi de düşünülecektir. 

3. Soruya cevap : Afet Fonu kaynaklarının ye
tersiz olması nedeniyle 1984 yılına kadar yapılan 
tüm afet konutları ahır ve samanliksız yapılmıştır. 

4. Soruya cevap : Cami ve okul yaptırılması 
Afetler Yasası kapsamına girmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve iskân 

Bakanı 
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Serbest Bölgeler Kanını Tasarısına Verilen Oyların Sonuca 

ÇKammla§tm4§ıtır.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkimserleır 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
307 
175' 
124 

8 
88 
5 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Hamdi Özsoy 

AMASYA 
tsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğİu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir SabunSş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demfirtaş 
Kâmratı Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Faıtma Mihribaın Erden 

İÇEL 
Hikmet Blcentürk 
Ali thsan Elgin 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tSTANBUIİ 
Behtöç Sadi Albbasoğlu 
B, Doğancan Akyürdk 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh İüter 
R. Ercüment Kbniukman 
Leyla Yeniay Klööeoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Peıhlivanoğlu 
Süha Tanık 
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KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküztim 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Ke&kia 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahimözbıyık 
Mustafa* Sabin 

KIRKLARELİ 
Cemal özfeüen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa-.Batgiin 

K0NYA 
Abd ucrakman Berkir 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altraok Esen 
Nihat Harmancı 

f Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KtfFAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Fahri Şahin . 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eklem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar ;&alp 
Birsel Sönmez 

Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman YağcıoğJu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİNOP • 
\ HiAmi Biçer 

SIYAS 
Ahmet Turan Soğanaöğlu 
M. Mükeırem Tnşoe#u 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ata*ever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev. Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

AOTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

iBÎILİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENÎZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

(DİYARBAKIR 
Mahmud Altunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narön 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
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GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik BiBal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

«ÇELI 
Edip Ozgenç 

ÜSTAÎ̂ BUL 
İmren Aykut 
Sabit Batuanlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz: İhsan Hastürk 
Mehlmıet Kaıfkaslıgü 
Doğan Kasaıroğlu 
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Feridun Şakir öğünç 
Tüky öney 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
HaıyıruCEah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

(KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KAYSERİ 
.Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

(KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdiüek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu' 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Verim* Ataklı 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal Ozdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çef imserler) 

AMASYA 
Kazım İpek 

ANKARA 
Ali Bozer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arılkan 
S. Hüsamettin Konuksever 

HATAY 
M. Murat Sötkmenofelu 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 

APIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

(Oya katılmayanlar) 

Metin Balıbey 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t A.)-

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 

Ümit Halûk Bayülken 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
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BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

mmmm 
Fethi Çelikbaş 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
îlhan Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKtŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayrı Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

İSPARTA 
Metin Altaman 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahÜm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 

Mehmet Kocabaş 
Durmuş Filkri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Hali Orhan Ergüder 
Aftan Kavak 
Kemali özer 
Bilal Şişman „ 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoglu 

KARS 
Sabri Araş 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
* Cengiz Tuncer 
: Mehmet Sedat Turan 
f Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükujur 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa îzci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebio Jlu 
Kenan Nuri N«hrozoğUı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Günlere 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LuMlaiı Kıayaİar (1, A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

, Cahit Karakaş -

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

NİĞDE : 1 
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8.6.1959 Gttn ve 7338 Saydı Veraset ve tntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
296 
273 

16 
7 

99 
5 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Atogün Albayrak 
Ledîn Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
ismet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 

H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya f 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşiu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat ÖztekSn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Saburiiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetfin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilrrii Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri' Üzel 
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GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
îbrahtoı Pevzî Yaman 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Bahiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doganoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
umren Aykut 
Sabit Bafamlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dincerler 
Hayrettin Elmas 
Dsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürlk 
Ömer Ferrufa Üter 
Mehmet Katfkaslrtfil 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Kbnıukman 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakır öğünç 
Tülay öney 
Turgut özal 
Günseli özkaya 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan • 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullafa Olca 
Yılmaz önen 
özdemdr Pdhüvanoğlu 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabrı Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ ~ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altraok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emdroglu 
Ayhan Fırat 

' Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İman 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

İ M. Mükerrem Taşcıoğlu 
ŞANLIURFA 

Vecihi Ataklı 
Muştala Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 
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UŞAK • 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

ANKARA 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 

(BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

BlT 
Kâmran İnar 

. ÇANA* 
Cafer Tayya 

HAI 
Abdurrahmaı 
M. Murat S 
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Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kuifunluoglu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZM'lil 
Ahmet Süter 

KARS 
Musa öğün 

(Çekimserler) 

LİS 
1 

2KALE 
r Sadıklar 
1AY 
ı Demürtaş 
ikmenoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

j KONYA 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MUŞ 
Nazmi önder 

TRABZON 
Osman Bahadır 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

VAN 
Ferit Melen 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Ahmet Şevket Gedik 
Metin Ü&tünel 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demtir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

• ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 

Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali Ihlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fücri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBULİ 
Bülent Akarcalı 
Halil Orh'an Ergtider 
İbrahim özdemir 
Kemal özer 
Bilâl Şişman 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

(KARS 
Ömer Kuşhan 
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KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOGAOBLt I V V A J n l ITV.L i 1 

Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

(KONYA 
Kadir Demir 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Sabim 

, 

•MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
İsmail özdaığtar 

MARD1N 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

(Açık Üy 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

i ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAıMSUN 
îlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SttRT 
Aydın Baran 

tSlNOP 
Halit Barış Can 

S3VAS 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

eUkhr) 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1! 

: 1 

I Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan -

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TOKAT 
i Metin Oürdere 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadurraan 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lu'tfullah Kayalar (l.A.) 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Varda! 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

108 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1985 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarıma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önerigesi (6/358) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tafbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

4. — İçel Miüetvekdli M İhsan Elginin, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) • 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6, — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü sörü önergesi (6/342) 

.8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

9. — Konya Milletvekilli Salim Ererin, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha-
ve deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

14. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edfflmeyen öğretmenlere ilişkin MiBî 
Eğitim Gençlik ve Spor İBakamndan sözlü soru öner
gesi <6/3€8) 

15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Taîbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi <6/369) 



16. —• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

17. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

18. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT' 
nin «İnkılap kanunları»na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

20. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman- ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

21. — İçel Milletiveklili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Baş/bakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

22. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz
mir Alsancak Devlet Hastanesine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
BMikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Diztiaroğlu'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) '(Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

X 3. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) '(Dağitma tarihi : 
17.5.1985) 

2 — 

I X 4. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/694) (S. Sayısı : 335) (Dağıt-

I ma tarihi : 31.5.1985) 

5. — 11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bİr Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 
316) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

6. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 317) 
(Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

7. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

18. — Istanlbul Milletvekili Ercüment Konukman' 
in, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri 
Odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/45) (S. Sayısı : 309) (Da
ğıtma tarihi : 30.5.1985) 

9. — Istanlbul Milletvekili Feridun Şak'ir öğünç ve 
7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/199) (S. Sayısı : 320) (Da
ğıtma tarihi : 30.5.1985) 

10. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 
3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/205) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1985) 

11. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu 
Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüş
tü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) (S, Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 



X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hüüıkümeti ile Birle
şik Arap Em'irlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 
1984 Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/641) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1985) 

X 13. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılı
ğın önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi : 3.6,1985) 

14. — îcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiiştirilmes'ine Dair Kanun Tasarısı ile istanbul Mil-
letivefcili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının ve 
Maribul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşmıh 
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 3890 Sayılı Ka
nunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının 
Birinci Sırasının Değişltirilmesine Dair Kanun Teklif
leri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/690, 2/99, 2/226) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 4.6.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 316 

1 1 . 2 . 1 9 5 9 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1 /667) 

T.C. 
Başbakanlık 29.3.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K Gn. Md. 181101-1851/07731 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza; arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde karar
laştırılan «11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

11.2.1959 TARİH VE 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİNE VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, yürürlüğe girdiği 19 Ağustos 1959 tarihinden bu yana 
herhangi bir değişikliğe uğramadan uygulana gelmektedir. 

Tebligat işlemleriyle ilgili değişik kanunlarda yer alan hükümlerin bir araya getirilmesi suretiyle düzen
lenmiş bulunan bu Kanun, esas itibariyle tebligat işlerinin sıhhatli bir şekilde yürütülmesini sağlamış ve uy; 
gulanmaya başlandığı günlerin ihtiyacını karşılamıştır. 

'Bununla beraber, aradan geçen 25 yıl içinde yapılan uygulamada bir takım kanunî boşluk ve aksama
lar kendini göstermiş, 7201 sayılı Kanunun ülkemiz yapısında meydana gelen sosyal gelişmeler karşısında ar
tık gereken sürati sağlamadığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu (itibarla, tebligat işlemlerinde, gecikmelere sebep olan usul işlemlerinin basitleştirilmesi ve bu suretle 
gereken süratin sağlanması kaçınılmaz olmuştur. 

iBu görüşlerin ışığı altında hazırlanan. Kanun Tasarısıyla; tebligatın, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
veya memur vasıtasıyla yapılabilmesi ilkesi benimsenmiş, kişilerin kanunla himaye edilen hakları ihlal edil
meden usul işlemlerinin basite indirilmesi ve bu suretle tebligat işlemlerine sürat kazandırılması, kendilerine 
yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da, teb
ligatı kabul etmeyen kişiler hakkında uygulanacak cezaî müeyyide bulunmadığı gözönünde tutularak, 
(kanundaki bu boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesi değiştirilmekte, her türlü 
tebligatın Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılabilmesi ilkesi getirilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının 1 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak, Kanunun 2 nci maddesi değiştirilmekte ve memur vasıtasıyla yapılması zorunlu olan haller 
gösterilmektedir. 

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
7201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, PTT İşletmesinin bu Kanuna göre yapacağı işlerden do

layı alacağı ücretler, Ulaştırma Bakanlığının. önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından ayrı bir tarifeyle 
tespit ve tayin edilmektedir. 

18 Haziran 1984 tarihli ve 18435 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 233 
sayılı Kamu tktisadi Teşebbüsleri Ha'kkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci 
fıkrasında; 

«Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işlemlerin de üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbesttir
ler.» 

Denilmektedir. 
Hal böyle olunca, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne, Tebligat Kanunuyla ilgili işlerden dolayı alacağı 

ücretleri bu tarifeyle tespit ve tayin yetkisinin verilmesi kanunî bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tasarının*3 üncü maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik bu görüşten 
kaynaklanmış ve PTT İşletmesinin, bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretleri, bizzat ken
disinin belirlemesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu suretle, PTT ücret tarifesinde yapılan değişiklikler sebebiyle, tebliğ kâğıdı düzenleme yetkisi olan 
bir çok kurumun, ücretten istifade etmek için taahhütlü mektuplarını hatta adi mektuplarını dahi tebliğ ev
rakı olarak göndermeleri yolunda kendisini gösteren uygulamanın da önüne geçilmiş olmaktadır. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası değiş
tirilmekte ve bu Kanuna göre memur vasıtasıyla yapılacak tebligatlarda ödenecek ücret düzenlenmektedir. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 11 -inci maddesinin birinci fıkrası değiş
tirilmektedir. 

7201 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında «Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde teb
ligat vekile yapılır.» hükmü bulunmaktadır. 

Ancak, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerden birden çok vekilin mevcudiyeti durumunda tebligatın hangi 
vekile yapılacağı, her iki vekile de tebligat yapılmışsa hangi tebligatın geçerli olacağı konularında büküm bu
lunmamakta, uygulamada tereddütler ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, Oeza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun «Kararların tefhim ve tebliği» başlığını taşıyan 
33 üncü maddesinde, ilgililerin yüzüne karşı verilen kararların tefhim olunacağı ve diğer kararların tebliğ edi
leceği esası kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki, her hükmün ilgiliye bildirilmesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ana ilkelerinden 
birini oluşturmaktadır. Kanun koyucu bu konuda çok hassas davranmış, ilgililerin kanunî haklarını kullana
bilmeleri için sanıkların karar ve bükümlerden haberdar edilmelerini öngörmüştür. 

Hal böyleyken, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun eski 124 üncü maddesinin mukabili olan Teb
ligat Kanununun 11 inci maddesinde geçen «Vekil» kavramı çoğu zaman müdafi kavramıyla aynı mahi
yette telâkki edilmekte, bu sebeple ceza yargılamasında, tebligat bakımından birbirinden farklı uygulama
lara ve hatalı sonuçlar doğmasına sebep olmaktadır. 

Bilindiği gibi, hukuk yargılamasındaki «Vekil» ile ceza yargılamasındaki «Müdafi» kavramları birbirin
den farklıdır. 

Ve'kil, müvekkilden ayrı ve bağımsız bir statüye sahip değildir, bağımlıdır. Temsil ettiği kişinin talima
tıyla hareket eder ve onun yokluğunda onun yerine geçer. Müdafi ise, sadece ceza davasında söz konu
sudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.12.1978 gün ve 427/507 sayılı kararında da belirtildiği üzere, duruşma 
vekil için değil sanık için yapılmaktadır. Akıbeti de sanığın özgürlüğü veya malî durumu ile kısacası şahsı 
ile ilgili bulunmaktadır. 

Bu itibarla, ceza davalarında kararların sanıklara tebliğ edilmesine gerek görmemek, müdafiine yapılan 
tebliği "geçerîi saymak adalet ilkeleriyle bağdaştırılamıyacakbir durumdur. 

İşte, yukarıda 'belirtilen görüşlerin ışığı altında uygulamaya açıklık getirmek için 11 inci maddenin bi
rinci fıkrası yeniden düzenlenmiş ve vekilin birden çok olması halinde bunlardan birine tebligat yapıl
ması yeterli görülmüş, tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarih'i asıl 
tebliğ tarihi sayılmış ve bundan ayrı alarak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun,, kararların sanıklara teb
liğ edilmesine ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 20 nci maddesi değiştirilmektedir. 
7201 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, muhatabın geçici olarak adresinden ayrılması halinde tebligatın 

yapılma usulünü belirlemektedir. 
'Buna göre, muhatap, adresini geçici olarak terk etmiş ise, kanunun 14, 16 ve 18 inci maddelerinde-

'belirtilen kişiler, tebligatı muhatap adına kabul edebilmektedirler. Bu kişiler, muhatabın başka yere gittiğin
den bahisle tebligatı kabul etmeyecek olurlarsa, bu husus, tebliğ memuru tarafından tebliğ mazbatasına kay
dedilmekte ve tebliğ evrakı tebligatı çıkaran mercie iade edilmekte, bu merci tarafından verilecek süre so
nunda aynı prosedür yeniden uygulanmaktadır. Ancak bu halde söz konusu kişiler dçin tebligatı kabul zorun
luluğu doğmaktadır. 

20 nci maddede yer alan bu usulî işlemler ise, tebligatın yapılmasını büyük ölçüde geciktirmektedir. 

Tasarının 5 inci maddesiyle değiştirilen 20 nci madde, usul işlemlerinin basitleştirilmesi amacıyla yeniden 
düzenlenmiş aynı zamanda madde kapsamına Tebligat Kanununun 13 ve 17 nci maddelerindeki kişiler de 
dahil edilerek 20 nci maddenin uygulama alanı genişluluğu doğmaktadır. 

Yeni düzenlemeyle, muhatap adresini geçici olarak terk etmiş olsa bile, 7201 sayılı Kanunun 13, 14, 16, 
17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen kişiler tebligatı almaya mecbur 'tutulmakta, bu suretle tebligat usulün
de basitleştirme sağlanarak zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değiştirilmektedir. 
7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesi iki hali birlikte düzenlenmiştir. Bunlar, adreste bulunmamak ile 

adreste bulunduğu halde tebligat evrakını almaktan imtina halleridir. Eski metin her iki hali birbirinden ayır
madan «Mümkün oldukça en yakın komşuya haber verme»yi düzenlemiştir. Yargıtay kararları ile tatbikat, 
haklı olarak tebligatı almaktan imtina edenin komşusuna haber vermeyi lüzumsuz görmektedir. Kanunun 
bu hükmüne «Adreste bulunmama» sözleri eklenerek, kanunun bu maddesi de tatbikata ve amaca uygun ha
le getirilmiştir. Ayrıca özellikle büyük şehirlerde varsa kapıcı veya yöneticiye 4e haber verilmesi yeni bir hü
küm olarak kanuna girmiştir. Bu hükümle muhatabın tebligattan daha sağlıklı biçimde haberdar olması 
amaçlanmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesine b'ir fıkra eklenmekte
dir. 

7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre yurt dışındaki tebligatlar Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 
yapılmaktadır. 

Eklenen bu fıkra ile ana kural bozulmadan ilgili Bakanlıklara, tebligat evrakını doğrudan doğruya ya
bancı .ülkelerdeki temsüciliklerimîze gönderme yetkisi tanınmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiş
tirilmekte ve fıkradaki ilan süresi üç haftadan bir haftaya indirilmektedir. 

Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 31 inci maddesi değiştirilmekte ve Ha
nen tebligatta tebliğin yapılmış sayılacağı süre 15 günden 7 güne İndirilmektedir. 

Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi değiştirilmekte ve gece 
vakti tebligatı istisna olarak kabul eden hükümler kaldırılmakta ve güneşin doğuş ve batışına.göre tarif edil
miş olan ve bu nedenle de çok erken saatlerde tebligata imkân veren bu hüküm karşısında tebligatın ge
rektiğinde gece vakti de yapılmasının uygun olacağı düşüncesiyle' maddede bu değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesine bir fıkra eklenmek
tedir. 

Adres değişikliğini düzenleyen 35 inci madde kapsamı uygulamanın ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde 
genişletilmiştir. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmede geçerli 
bir adres tespit etmeleri, bu adresin değiştiğinin diğer tarafa bildirilmemesi halinde adres araştırılmadı yolu
na gidilmeksizin 35 inci maddenin uygulanması kabuledilmiştir. Ancak, Kanunun verdiği bu hakkın kötüye 
kullanılmaması yönünden 35 inci maddenin uygulanması, imzası resmî makamlar önünde ikrar olunmuş (ki 
noterlerce düzenlenen ya da onanan sözleşmeler dahil) sözleşmeler yönünden uygulanacaktır. Maddedeki bu 
değişiklik, taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, tarafların kendi iradeleri ile adreslerini bildirmelerine hu
kukî bir sonuç ve değer vermekte, yargının süratlenmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğinde olan ve 1982 Anayasasının 135 inci maddesinde sayılan meslek kuruluşlarına, ti
caret sicilleri ile esnaf ve sanatkâr sicillerine verilen en son adreslerin değişmesi ve adresin bu kurum ve ku
ruluşlara bildirilmemesi halinde de aynı hüküm uygulanacaktır. . 

Madde 13. — Tasarının 13 üncü maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 40 inci maddesi değiştirilmekte, teb
ligata ait kararların müstaceliyeti nedeniyle, muayyen celse günü beklenmeden yapılması mecburî hale ge
tirilmektedir. 

Madde 14. — Tasarının 14 üncü maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 41 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Mevcut 41 inci maddede, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun imkân verdiği hallerde tebligat me

mur aracılığı ile yapılabilmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 392 nci maddesi dışında uygu
lama olanağı bulunmayan bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddeye, idarî ve askerî kaza mercileri ile diğer adalet daireleri de ilave edilerek bu mercilerin kendi
liklerinden memurları vasıtasıyla tebligat yapabilmelerine imkân tanınmış, diğer taraftan talep vukubuldu-
ğunda işin mahiyetine göre memur marifetiyle tebligat yaptırabilmelerine fırsat verilmiş olmaktadır. 

Bu düzenlemeyle, yargı mercileri işlemleriyle onların yanında hizmet veren ve maddede adalet daireleri 
olarak ifâde olunan noterler icra dairelerinin işlemlerine sürat kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 15. — Tasarının 15 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmekte ve fıkradaki 30 günlük süre 15 güne indirilmektedir. 

Madde 16. — Tasarının 16 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası değiş
tirilmekte ve fıkradaki para cezaları artırılmaktadır. 

Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi değiştirilmekte ve 
maddedeki para cezaları artırılmakta, ayrıca maddeye bir fıkra ilave edilmektedir. 

Kanunun 20 ve 21 inci maddesinde tebligatı kabul etmesi gerekenlerin bu mecburiyete uymamaları ha
linde cezaî müeyyideye maruz kalmadıkları göz önünde tutulmuş ve getirilen fıkrayla kendisine yapılması 
gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etme
yen kişilerin cezalandırılmaları öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 18. — Tasarının 18 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası değiş
tirilmekte ve fıkrada mevcut para cezaları günün şartlarına uygun olarak yükseltilmektedir. 

Madde 19. — Tasarının 19 uncu maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 56 nci maddesi değiştirilmekte ve mad
dedeki para cezaları günün şartlarına uygun olarak yükseltilmektedir. 

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna bir madde eklenmektedir. 
Bugün en büyük sorun, Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bulunan apartmanlarda bağımsız bölüm sahipleri

ni bir araya getirmek, ortak giderlere katkılarını sağlamaktır. Usulüne uygun biçimde kat sahiplerinin top
lanmaması, ortak giderlerin toplanamaması ve icra takiplerinin dahi gereğinde sonuçsuz kalması ya da çok ge
cikmesi tebligat yapılamamaktan kaynaklanmaktadır. Günlük hayatın zorunlu ihtiyacı olarak bu ek madde 
düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Tasarının 21 inci maddesiyle 7201 sayılı Kanunun 42 ve 46 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Tasarının l'l inci maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesi değiştirilmiş ve gece vakti tebligata imkân sağ
lanmıştır. Bunun yanında yapılan değişikliklerle memurla tebligata geniş ölçüde imkân sağlanmıştır. Bu deği
şikliklere paralel olarak kanunun 42 nci ve 46 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Geçici Madde — Tasarıya eklenen geçici maddeyle, ortak taşınmazda oturmayan bağımsız bölüm sahip
lerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Türkiye'deki adreslerini bildirmek 
mükellefiyeti getirilmekte, böylece, bir taraftan bağımsız bölümde oturan kişilerin ilk aşamada tebligata mu
hatap olmalarının önlenmesi, diğer taraftan 7201 sayılı Kanuna ilave edilen ek maddeye işlerlik kazandırıl
ması amaçlanmaktadır. 

Madde 22. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 23. — Yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Addet Komisyonu 
Esas No. : 1/667 
Karar No. : 75 

14 , 5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve madde
lere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 10 uncu maddesinin sonuna tayin edilecek daha uzun sürenin 15 günü geçemeyeceğini be

lirten bir cümle ilave edilmiştir. 
3. Tasarının 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 16 ncı maddesindeki para cezasının aşağı haddi «onbin» liradan «otuzbin» liraya çıkarıl

mıştır. 
5. Tasarının 17 nci maddesindeki para cezasının aşağı haddi «beşbin» liradan «onbeşbin» liraya çıka

rılmıştır. • 
6. Tasarının 18 inci maddesindeki para cezalarının aşağı hadleri de diğer maddelere paralel olarak 

yükseltilmiştir. 
7. Tasarının 19 uncu maddesindeki «veya» bağlacı, para ve hapis cezasının birlikte uygulanmasını sağ

lamak amacıyla «ve» şeklinde değiştirilmiştir. 
8. Tasarının 20 ve 21 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının geçici maddesindeki «bir ay» lık süre az bulunarak «üç ay» a çıkarılmıştır. 

10. Tasarının-22 ve 23 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 
Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Anlkaıra 

Üyfe 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Başkanveküi 
Ahmet İlhamı Kösem 

Maıliaıtya 
Üye 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
* 

5 inci ve 6 ncı maddeye karşıyım. 
Üye Üye 

Mehmet Bağçeci Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat Yozgaıt 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Onur 
Kalhramaınmaraş 

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tebligatın yapılması, 
Madde 1. — Kazaî merciler, genel ve katma büt

çeli daireler, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, ba
rolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle teb
ligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapı
lır.» 

MADDE 2. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halin
de veya tehirinde zarar umulan işlerde veya ..aynı 
yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve mües
seseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bu
lunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları 
veya mahallî mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıta
sıyla yaptırılır.» 

MADDE 3. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi-* 
nin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı 
ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tes
pit ve tayin edilir.» 

MADDE 4. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu mad
desine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dı
şındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince 
yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek 
zarurî masrafların miktarı, kendisine tebliğ yapılacak 
şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her malî 
yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek 
merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tespit olu
nur.» 

MADDE 5. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

ADALET KOMtSYONUNON KABUL 
ETTİĞİ METİN 

11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

«Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat "ve
kile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine 
tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden faz
la vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ 
tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak,. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ 
edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.» 

MADDE 6. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — 13, 14, 16, 17 ve 48 inci madde
lerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kim
senin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; 
keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ maz-
batasıha yazılarak altı, beyan yapan tarafından im
zalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakım bu kişilere 
verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. 
Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten 
başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanım im
zadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve 
imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakımn kabulden 
çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre ya
pılır. Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda, tebliğ 
tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci mad
delerde yazılı kişilere verildiğir veya ihbarnamenin 
kapıya yapıştırıldığı tarihtir.» 

MADDE 7. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Kendisine tebligat yapılacak kim-
se veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat ya
pılabilecek kimselerden hiç biri gösterilen adreste bu
lunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ me
muru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya 
ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir 
ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesel
lüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi göste
rilen adresteki binanın-kapısına yapıştırmakla bera
ber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şah
sa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça 
en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya 
kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştı
rıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.» 

MADDE 8. — 7201 saydı Tebligat Kanununun 
25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına 
lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Ba
kanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Bü-

Türkiye Büyük Millet Mc 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi (Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 316) 



— 8 — 

(Hükümetin TeMif Ettiği Metin) 

yükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebi
lir.» 

MADDE 9. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına 
karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir hafta
dan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı 
memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.» 

MADDE 10. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Ilanen tebliğ, son ilan tarihinden 
itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Hanen tebli
ğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir 
müddet tayin edebilir.» 

MADDE 11. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Resmî ve adlî tatil günlerinde tebligat, 
Madde 33. — Resmî ve adlî tatil günlerinde de 

tebligat caizdir.» 

MADDE 12. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraf
lar arasında yapılan, imzası resmî merciler önünde 
ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile 
kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve es
naf ve sanatkârlar sicillerine verilen en son adresler
deki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır.» 

MADDE 13. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 40. — Tebligata ait kararlar, muayyen 
celse beklenmeden verilir.» 

MADDE 14. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Adlî, idarî ve askerî kaza merci
leri ile diğer adalet daireleri resen veya talep halinde 
işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan - memurlar 
vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler.» 

MADDE 15. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis: 

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 7201 (Sayılı Tebligat Kanununun 
31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Hanen tebliğ, son ilan tarihinden 
itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Hanen teb
liğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir 
müddet tayin «defodur. Ancak, bu süre 15 günü geçe
mez.» 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adresi
ne tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından 
da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine bu ka
nun hükümlerine göre ilan suretiyle tebligat yapılır. 
Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası gay
rimenkulun bulunduğu köy veya mahalle muhtarına, 
orada mutad olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi 
edilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden iti
baren onbeş günün hitamında hak sahibine tebligat 
yapılmış sayılır.» 

MADDE 16. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken 
hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim 
veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında 
onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur.» 

MADDE 17. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve teb
ligatı kabulden kaçınma, 

Madde 54. — Muhatap namına kendilerine tebli
gat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına 
en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme ve
ya zarar vukua geldiği takdirde beşbin liradan elli
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar. 

Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan 
muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur 
olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yu
karıda belirtilen cezalar uygulanır.» 

MADDE 18. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen haller
de, 

a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna 
yalan beyanda bulunursa onbin liradan yüzbin liraya 
kadar, 

b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir 
kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ,memu
runa muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa 
beşbin liradan ellibin liraya kadar, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmliştir. 

«Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gere
ken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına aıit 
isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkın
da otuztoin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zasına 'hükmolunur.» 

MADDE 17. — 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
54 üncü maddesii başlığı ile 'birilikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve teb
ligatı kabulden kaçınma. 

Madde 54. — Muhatap namına kendilerine tebli
gat yapılan kimseler tdbliğ evrakını muhataplarına 
en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme 
veya zarar vukua geldiği takdirde onbeşbin liradan 
ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar. 

Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan 
muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur 
olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yu
karıda belirtilen cezalar uygulanır.» 

MADDE 18. — 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmıiştir. 

«Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen haller
de : 

a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna 
yalan 'beyanda bulunursa otuzbin liradan yüzbin li
raya kadar, 

b) Muhatap namına teblijgat yapılabilecek bir 
kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ me
muruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa 
onbeşbin liradan ellibin liraya kadar, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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(Hükümetlin Teklif Ettligi Metin) 

c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına te
bellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ me
muruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bu
lunarak tebliğ evrakını alan kimse onbin liradan 
yüzbin liraya kadar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 19. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
56 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 56. — Bu Kanun hükümlerine göre teb
liğ evrakının veya ihbarnamenin -talikine karşı ko
yanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yer
den koparan, imha eden veya okunmaz hale getiren
ler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis veya on
bin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur.» 

MADDE 20. — 7201 sayılı Tebligat Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat, 

EK MADDE — Kat Mülkiyeti Kanununun uy
gulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her 
bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak 
giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üze
re, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. 

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili teb
ligatlar bu adrese yapılır. 

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi ve
ya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılama
ması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o 
kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. 
Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulunduru
lacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen 
oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm 
sahibine yapılmış sayılır.» 

MADDE 21. — 7201 sayüı Tebligat Kanununun 
42 ve 46 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Ortak taşınmazda oturma
yan bağımsız bölüm sahiplerinin, ek maddenin birin
ci fıkrası gereğince, Türkiye'deki adreslerini bildir
melerine dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ye
rine getirmeleri zorunludur. 

(Adallet Komisyonunun Kabul Ettiği Meıtin) 

c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına te
bellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ me
muruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bu
lunarak tebliğ evrakını alan kimse otuzbin liradan 
yüzbin liraya kadar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 19. — 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 56. — Bu Kanun hükümlerine göre teb
liğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı ko
yanlar ile talik edilen fou kabil evrakı 'bulunduğu 
yerden koparan, imha eden veya okunmaz hale ge
tirenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 
onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası, 
hükttiolunur.» 

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

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Ortak taşınmazda oturma
yan bağımsız 'bölüm sahiplerinin, ek maddenin bi
rinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki adreslerini bil
dirmelerine dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
yerine getirmeleri zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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(Hükümetin Tekif Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erden 

Devlet Balkanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

İçişten Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Uiaştınma Bakanı 
. V. Âtasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gürrürük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağfiıik ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri 
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T.C. 
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Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ' BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığıaıca hazırlanan ve 'Başkanlığınıza nrzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihlinde kararlaş
tırılan «Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Ku ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KA
NUN TASARISI GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanunla yürürlükten •kaldırılan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun kabulün
den beri geçen sürede uygulanmakta olan hâkim adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili staja dair hükümler bu
gün ihtiyaca cevap vermemektedir. Başlangıçta memleketin ihtiyacı ve o günün şartlan altında yeterli ola
cağı düşünülen bu hükümlerin esası, stajiyere yanında staj yaptığı hâkim ve. Cumhuriyet savcısının göstere
ceği ilginin derecesi nispetinde tecrübe kazanmak, eğitilmek ve yetişme imkânının sağlanması olarak özetle
nebilir. O günün nüfusu, iş hacmi, sosyal ve ekonomik şartları bu uygulamayı yeterli kılabiliyordu. Ancak, 
nüfus artışı, sosyal ve ekonomik şartlardaki değişiklikler adalet dairelerine intikal eden işi süratle artırmış ve 
artan iş hacmini karşılayacak nispette mahkeme açılıp eleman temini mümkün olamamıştır. Bu yüzden de 
çoğalan işi, mevcut hâkim, savcı ve mahkemelerin karşılayabilme mecburiyeti, stajyerle ilgilenenlerin bu ilgi
sini bizzarur azaltmıştır. 

'Diğer taraftan yurdumuzda, bütün ağır ceza merkezlerinde staj yapılabilmesine karşılık, bu yerlerde hiz
met görenlerin aynı kademe, kapasiteye ve bilhassa tecrübeye sahip olmamaları, stajiyerierin yetişmesinde 
dahi farklılıklara yol açmıştır. 

Bir. mesleğe girenlerin, bilhassa özel bir bilgi ve ihtisas isteyen bir mesleğe intisap edeceklerin, bu özel
liğe sahip olacak derecede yetişmiş olmaları şarttır. Fakültelerdeki nazarî 'bilgilerin uygulamada isabetle de
ğerlendirilmesi yeteneği meslek mensuplarına kazandı almalıdır. îşte staj, kurs, seminer gibi müesseseler bu 
maksatla ihdas edimiş ve uygulana gelmiştir, özellikle hâkimlik ve savcılık mesleklerine intisap edeceklerin 
stajlarını takiben atandıkları yerlerde ifa edecekleri adalet hizmetleri, bugünkü uygulama gereği olarak 
birbirinden farklı değildir: Mesleğe çok yeni girmiş bir hâkim ve savcı ile meslekte eskimiş, tecrübe kazanmış 
bir hâkim ve savcının aynı nitelikte, aynı değerde davalara bakmaları mecburiyeti karşısında, hâkim aday-
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larının staj devresinde çok daha iyi yetiştirilmeleri mecburiyetini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, da
vayı görecek olanların meslek tecrübeleri arasındaki farkın giderilmesi, meslek öncesi eğitimi teşkil eden staj 
devresinde; ilgililerin çok iyi yetişmelerini 'sağlamak suretiyle, vatandaşın beklediği ucuz, çabuk, adil ve isa
betli adaletin tecellisinin temel şartıdır. 

Diğer taraftan bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin de kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması, bu 
mahkemelerde görev yapacak idarî yargı hâkimi yetiştirme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 

24.2.1983 tarihinde kabul edilerek 2556 sayılı Hâkimler Kanununu yürürlükten kaldıran 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununda da, konunun müstakil bir kanunda düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle Hâ
kim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinden söz edilmemiştir. 

Fakültelerde kazanılan bilgilerin, uygulama ile bağdaştırılması, bizzat uygulamanın içine girilmesi ve staji-
yerin uygulama yapması bunların yetkililerin nezaretinde tartışılması suretiyle azamî faydalanmaya ve yetiş
meye imkân sağlanması tasarının başlıca gayesi olmuştur. 

Yukarıda sıralanan nedenlerle, bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hâkim ve Savcı adaylarına Eğitim Merkezi kurulması öngörülmektedir. 
Madde 2. - Eğitim erkezinin 'görevleri sayılmıştır. 
Madde 3. — Eğitim Merkezi Başkanlığının kuruluşu ile Başkan ve Başkan Yardımcısının görevleri düzen

lenmiştir. 
Madde 4. — Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan yardımcısının atanmaları düzenlenmektedir. 
Madde 5. — Bu madde Eğitim Merkezinin en yüksek danışma organı olan Eğitim Kurulunun teşekkülü 

ile Kurulun danışma organı olması itibariyle her ay en <tz bir kere toplanması uygun bulunmuş, başkanca 
gerekli görülecek durumlarda da toplaD'J yapılabilmesi ilke olarak benimsenmiştir. 

Madde 6. — öğretim görevlilerini ve bunların görevlerini belirlemektedir. 
Madde 7. — Eğitim Merkezine kabul edilecek olan adayları göstermekte ve isteyen adayların yatılı ola

rak kalmalarına imkân vermektedir. * 
Madde 8. — Eğitim süresi ve dönemleri belirten meıcıedir. Bu lüzenleme ile iki yıl olan eğitim süresi 

üçe bölünmek suretiyle üç ay süreli hazırlık eğitimi dönemi oı^ekiz ay süreli staj dönemi ve üç ay süreli son 
eğitim dönemi olmak üzere ıbelirlenmiş, adlî ve idari yargı hâkim ve savcı adaylarının hem teorik hem de 
pratik bakımdan en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Eğitiminde bir yılını tamamlamış olan adayla t \ yirmi gün yıllık izin verilebilmesi imkânı ge
tirilmiştir. 

Madde ayrıca, eğitimden sayılacak günleri göstermektedir. Bu düzenleme iki yıllık meslek içi eğitim 
süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için on'beş güne kadar hastalık izinlerimin eğitimden sayılmasını 
öngörmektedir. Ayrıca eğitime başladiktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılanların 
terhislerini izleyen bir ay içinde başvurmaları halinde geri kalan eğitim sürelerini 'tamamlayacakları belirlen
miş, eğitimden sayılmayacak sürelerin ne suretle tamamlatılacağı yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 10. — Eğitim sonunda yazılı sınav yapıl ması öngörülmekte yazılı sınavla ilgili hususların yö
netmelikle düzenlenmesü hükme bağlanmaktadır. 

Madde 11. — Sınavda 'başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve atanmaları düzenlenmektedir. 
Madde 12. — Onikinci maddede, Eğitim Merkezinde Başkan ve Başkan yardımcısı dışındaki personelin 

atanmaları düzenlenmiştir. 
Madde 13. — Adayların kalmaları içhr Ankara'da yatılı tesisler kurulmasını ve adaylara yemek verilmesi. 

ni, tesislerin her türlü ihtiyaçları ile giderlerinin Ad? let Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını öngörmekte
dir. 

Madde 14. — Adayların Eğitim Merkezinde ge çirdikleri sürelere göre mecburî hizmetle yükümlü ol
malarını ve bu hususta Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedıir. 

Madde 15. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hal Ierde 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hü
kümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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Geçici Madde l. - - Yatılı tesislerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 
yapım veya satın alma suretiyle temin edilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. — Kanunun yürürlı'iğe girdiği tariften önce staja başlamış olan adaylar hakkında eski 
hükümlerin "uygulanmasını temin bakımından, 'bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağını göstermektedir. 

Geçici Madde 3, — Eğitim merkezinin ihtiyacı bulunan kadroların Bakanlığın mevcut kadrolarında de
ğişiklik yapılmak suretiyle karşılanacağı hükme 'bağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Kanunda sözü edilen yönetme üklerin üç ay içinde çıkarılması öngörülmüştür. 
Madde 16, 17. — Yürürlük ve Yürütme hükümleridir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/675 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Hâkim ve >Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta «ansı, Adalet Bakan
lığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca fncelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek mad
delerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklan
mıştır. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına yapılan ilave ile öğretim görevlisi olabilmek için mes

lekte fiilen 10 yılını tamamlamış olma şartı getirilmiş ve avukatlar da öğretim görevlileri arasına dahil edil
miştir. 

3. Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının. 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının sonundaki «programlar» kelimesi «problemler» şeklinde 

düzeltilmiştir. 
5. Tasarının 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, 16 ve 17 nci maddeleri aynen 

kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kumlun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur, 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Başklaınvekilli 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
8 inci maddede belirtilen adlî 
yargı hâkim ve savcılarının 

staj süresine muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN | ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görev 

Kuruluş 

MADDE 1. — Adlî ve idarî yargı hâkim ve sav
cı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere, An
kara'da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi kurulmuştur. 

v Görev 

MADDE 2. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezinin görevleri şunlardır : 

a) Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adayla
rını, mesleğin gerektirdiği onur, tarafsızlık ve adalet 
duygusuna sahip kişiler olarak yetiştirmek, hâkimlik 
ve savcılığa hazırlamak, 

b) Yükseköğrenimde edinilen bilgilerin uygula
maya yansıtılmasını, yargı ile ilgili görevlerin yerine 
getirilmesinde adayların meslekî öğretim ve eğitimle
rinin yapılmasını sağlamak, 

c) Adaylara, hukuk uygulamasının genel ve te
mel kavramlarını vermek, adalet hizmetleri ve yargı 
ile ilgili metinleri yazma usul ve kurallarını öğretmek, 

d) Konferanslar, seminerler ve benzerlerini dü
zenlemek, 

e) Adayların yetiştirilmeleri için verilecek diğer 
görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ KISIM 
Eğitim Merkezinin Teşkilatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Eğitim Merkezi Başkanlığı 

MADDE 3. — 1. Hâkim ve Savcı Adaylan Eği
tim Merkezi Başkanlığı bir Başkan ve bir başkan yar
dımcısı ile bir bürodan oluşur. I 

2. Başkanın görevleri şunlardır : I 
a) Eğitim merkezini temsil etmek, I 

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görev 

Kuruluş 

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

Görev 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Eğitim Merkezinin Teşkilatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Eğitim Merkezi Başkanlığı 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışma
sını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbir
leri almak, 

c) Eğitim kurulunda ve öğretim kadrosunda çe
şitli sebeplerle boşalma veya görevlilerin mazereti hal
lerinde, boş kadrolar dolduruluncaya kadar ve maze
retlerin devamı süresince, Eğitim Merkezi öğretim gö
revlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici ola
rak çalıştırmak, 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
3. Başkan yardımcısı, Başkanın verdiği görevleri 

yapar ve Başkanın yokluğunda ona vekillik eder. 
4. Büronun teşekkülü ve görevleri yönetmelikte 

gösterilir. 

Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcısının 
atanması 

MADDE 4. — Eğitim Merkezi Başkanı, birinci 
sınıfa ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
arasından; Başkan Yardımcısı, en az ikinci dereceye 
yükselmiş olmak şartıyla adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasından, muvafakatları alınmak suretiyle 
Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. 

Süresini dolduranlar, yeniden atanabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve öğretim Görevlileri 

Eğitim Kumlu ( 

MADDE 5. — 1. Eğitim Kurulu, Adalet Baka
nının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 

a) Adalet Bakanlığı müsteşarı, 
b) Yargıtayın, kendi üyeleri arasından seçeceği 

iki üye, 
c) Danıştayın, kendi üyeleri arasından seçeceği 

iki üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üni

versitelerin hukuk alanıyla ilgili öğretim üyeleri ara
sından seçeceği iki üye, 

e) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile 
Eğitim Dairesi Başkanı, 

f) Eğitim Merkezi Başkanı, 
2. Seçimle gelen üyelerin görev süreleri beş yıl

dır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. 
3. Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Eğitim 

Merkezi Başkanlığınca yerine getirilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

• 

Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcısı
nın atanması 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve öğretim Görevlileri 

Eğitim Kurulu 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Eğitim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. Baş-
, kan, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağı

rabilir. 
Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim 

Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı Başkanlık eder. 
Eğitim Kurulunun görevleri, toplantı, çalışma esas 

ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir. 
ı 

Öğretim görevlileri 

MADDE 6. — 1. Eğitim Merkezinde görevlen
dirilecek öğretim görevlileri; Adalet Bakanının talebi 
üzerine, yetkili kurul ve organlarca ek görevle görev
lendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve 
Danıştay üyesi, üniversite, öğretim elemanı adlî ve 
idarî yargı hâkim ve savcısı ile diğer uzmanlardan 
oluşur. 

2. Eğitim görevlileri, bu Kanun ile ilgili yönet
meliklerde belirlenen, hâkim ve savcı adaylarının mes
lek öncesi eğitimlerine dair görevleri yerine getirirler. 

3. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak 
esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Eğitim Merkezine Kabul ve Meslek Öncesi Eğitim 

Eğitim Merkezine Kabul 

MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu hü
kümlerine göre adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı 
adaylığına atananlar, Eğitim Merkezine kabul edi
lirler. 

Adaylar, Eğitim Merkezinde yatılı olarak kalabi
lirler. 

Eğitim süresi ve dönemleri 

MADDE 8. — Meslek öncesi eğitim süresi iki yıl
dır. Bu süre üç dönemi kapsar. 

1. Hazırlık eğitimi dönemi; 3 ay sürelidir. Bu 
dönemde, adaylara hukuk uygulamasının genel ve 
temel kavramları verilir. Adalet hizmetleri ve yargı 
ile ilgili metinleri yazma usul ve kuralları öğretilir. 
Belli konularda konferanslar düzenlenir. Adayların, 
meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve uy- j 
gulamada görülen programlar anlatılır. 

2. Staj dönemi onsekiz ay sürelidir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metıin) 

Öğretim görevlileri 

MADDE 6. — Eğitim Merkezinde görevlendiri
lecek öğretim görevlileri; Adalet Bakanının talebi 
üzerine, yetkili kurul ve organlarınca ek görevle gö
revlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargı
tay ve Danıştay üyesi, üniversite öğretim elemanı, 
meslekte fiilen on yılını tamamlamış; avukat, adlî 
ve idarî yargı hâkim ve savcısı ile diğer uzmanlardan 
oluşur. 

2. Eğitim görevlileri, bu Kanun ile ilgili yönet
meliklerde belirlenen, hâkim ve savcı adaylarının 
meslek öncesi eğitimlerine dair görevleri yerine ge
tirirler. 

3. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak 
esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Eğitim Merkezine Kabul ve Meslek Öncesi Eğitim 

Eğitim Merkezine kabul 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim süresi ve dönemleri 

MADDE 8. — Meslek öncesi eğitim süresi iki 
yıldır. Bu süre üç dönemi kapsar. 

1. Hazırlık eğitimi dönemi; 3 ay sürelidir. Bu 
dönemde, adaylara hukuk uygulamasının genel ve te
mel kavramları verilir. Adalet hizmetleri ve yargı 
ile ilgili metinleri yazma usul ve kuralları öğretilir. 
Belli konularda konferanslar düzenlenir. Adayların, 
meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve 
uygulamada görülen problemler anlatılır. 

2. Staj dönemi onsekiz ay sürelidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına; bu dö
nemin bir yılı adliye mahkemelerinde, üç ayı Cumhu
riyet savcılıklarında, üç ayı diğer adalet dairelerinde; 

b) İdarî yargı hâkim adaylarına bü dönemin bir 
yılı Danıştayda, altı ayı bölge idare, idare ve vergi 
mahkemelerinde; tamamlatılır. 

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından stajlarını 
Ankara'da yapanlar mahkemedeki stajlarının son üç 
ayını Yargıtayda yaparlar. 

3. Son eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dö
nemde adaylara toplu olarak, ilk iki dönemde kazan
dıkları bilgileri tartışma "ve uygulaması yaptırılır; ka
mu hukuku, özel hukuk ve idare hukuku alanlarından 
seçilecek problemler çözdürülür ve kararlar yazdırılır. 

Hazırlık eğitimi ve son eğitim, Eğitim Merkezle
rinde yapılır: 

4. Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile 
bu maddenin .uygulanmasına dajr diğer hususlar Yar
gıtay ve Danıştayın da görüşleri alınmak suretjyle çi-
karılacak yönetmelikte gösterilir. 

Yıllık izin ve eğitimden sayılacak günler 

MADDE 9. — Eğitimde bir yılını tamamlamış 
olan adaylara yirmi gün yıllık izin verilir. 

tki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin 
ile her yıl için onbeş güne kadar hastalık sebebiyle 
izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır. 

Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hiz
metini yapmak üzere ayrılanlar, geri kalan sürelerini 
terhislerini takip eden bir ay içinde başvurmak kay
dıyla tamamlarlar. 

Eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamam-
latılacağına dair hususlar yönetmelikte gösterilir. 

Eğitim sonu sınavı 

MADDE 10. — Eğitim sonunda adaylar, eğitim 
süres# içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili ola
rak, yazılı sınava alınırlar. 
/ Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenle
nir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına; bu dö
nemin bir yılı adliye mahkemelerinde, üç ayı Cum
huriyet savcılıklarında üç ayı iliğer adalet dairele
rinde; 

b) İdarî yargı hâkim adaylarına bu dönemin bir 
yılı Danıştayda, altı ayı bölge idare, idare ve vergi 
mahkemelerinde tamamlatılır. 

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından stajlarını 
Ankara'da yapanlar mahkemedeki stajlarının son üç 
ayını Yargıtayda yaparlar. 

3. Son eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dö
nemde adaylara toplu olarak, ilk iki dönemde ka
zandıkları bilgileri tartışma ve uygulaması yaptırılır; 
kamu hukuku, özel hukuk ve idare hukuku alanların
dan seçilecek problemler çözdürülür ve kararlar yaz
dırılır. 

Hazırlık eğitimi ve son eğitim, eğitim merkezle
rinde yapılır. 

4. Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli 
ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlar 
Yargıtay ve Danıştayın da görüşleri alınmak sure
tiyle çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Yıllık izin ve eğitimden sayılacak günler 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim sonu sınavı 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Hükümetlin Tekif Ettiiği Metin) 

Sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve 
atanmaları 

MADDE 11. — Eğitim sonunda yazılı sınavda 
başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları, 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre ya
pılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atamalar 

MADDE 12. — Eğitim Merkezinde, Başkan ve 
Başkan Yardımcısı dışındaki personel, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun hüküm
lerine. göre atanır. 

Yatılı tesisler ! 

MADDE 13. — Adayların kalmalarını sağlamak 
için Adalet Bakanlığınca Ankara'da yatılı tesisler ku
rulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır. 

Eğitim Merkezinin yatılı, tesislerinin her türlü ih
tiyaçları ile giderleri Adalet Bakanlığı -bütçesinden kar
şılanır. 

Mecburî hizmet 

MADDE 14. — Adaylar, Eğitim Merkezinde ge
çirdikleri sürelere göre mecburî hizmetle yükümlü
dürler. Bu hususta Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 15. — Adaylık ve staj dönemi konuların
da bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Hâkim
ler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun gereği ihti
yaç duyulan yatılı tesisler, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde yapım 
veya satın alma yoluyla sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce staja başlamış olan adaylar hakkın
da, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Sınavda basarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve 
atanmaları 

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

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atamalar 

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

Yatılı tesisler 

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

Mecburî hizmet 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanacak hükümler 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci* 
maddesi Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Eğitim Merkezinin kad
ro ihtiyacı, Bakanlığın kadrolarından Bakanlar Kuru
lu Karan ile sınıf, unvan ve derece değiştirilmek su
retiyle karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunda sözü edilen 
yönetmelikler, Adalet Bakanlığınca Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlana
rak yürürlüğe konur. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu Kanun, yayımı tarihini taki-
beden malî yılbaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özd 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

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

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı V. 
rAr Tenekeci 

içişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Adailet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal GüvenıMk Bakam 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 338 

İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 
6 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arka
daşının 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla 
Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/690, 2/99, 2/226) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.5.1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1857/07991 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde karar
laştırılan «tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

İCRA VE ÎFLAS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞtŞtlRtLMESlNE DAtR KANUN TA
SARISI 

GENEL GEREKÇE 

1932 yılında 2004 sayılı Karnımla yürürtüğe girmiş bulunan İcra ve Mas Kanunu, o günden bu yana 2228 
sayılı Kanunla 1933 yılında, 3'890 sayılı Kanunla 1940 yılında, 51 sayılı Kanunla 1962 yılında, 538 sayılı Ka
nunla 1965 yılında, 1045 sayılı Kanunla 1968 yılında ve 2494 sayılı Kanunla 1981 yılında değişiklik gör
müştür. Bu değişikliklerden "bazıları ayrıntılı ve geniştir. 

Kanundaki değişik nedenlerinden en önemlisi, alacaklı ile borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma sağ
lamadaki güçlüklerdir. Diğer bir neden de, kaynak İsviçre Federal Kanunu ilkelerinin, memleketimiz şart
larına giderek uydurulması ihtiyacının duyulmasıdır. Yapılan değişikliklerle Mehaz Kanundan uzaklaşılır-
ken ülke gerçeklerine daha çok yakınlaşma sağlanmıştır. 

'Buna rağmen, Kanunun, bugün için aksayan yönleri yine de mevcuttur. Ayrıca, dünyanın ve bu arada 
ülkemizin ekonomisinde önemli değişmeler olmuş ve özellikle hızlı 'bir enflasyon sürecine girilmiştir. Bu 
süreçte alacaklıların hakları önemli ölçüde kayba uğramış ve sonuçta 'borç ve alacak ilişkilerindeki sağlıklı 
yapı "bozulmaya yüz tutmuştur. 
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İcra dairelerinde uygulanan ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunundan kaynaklanan % 5 ve % lO l̂uk 
faiz oranlarının yetersiz olduğu görüşünden hareket eden, faiz oranlarını günün şartlarına uygun hale geti
ren 3095 sayılı «Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun» 19.12.1984 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

İcra ve Mas Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair bu Kanun Tasarısı, Kanunun aksayan 
diğer yönlerinin düzeltilmesi ile günün şartlarına uygunluğunu sağlama amacına yöneliktir. 

MADDE OEREKÇEUER'l 

Madde 1. — Kanunun 5 inci maddesinde, icra ve Mas görevlilerinin, kusurlarından meydana gelen za
rar ve ziyandan mesul oldukları ve haklarında açılan mesuliyet, davasında Devletin de hasım gösterilebile
ceği hükme 'bağlanmaktadır. 

1982 Anayasasının 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise, kamu görevlilerimin işledikleri kusurlar
dan doğan tazminat davalarının, kendilerine rüou edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği ifade 
edilmektedir. 

Bu durumda, Kanunun 5 inci maddesi hükmü Anayasanın 1'29 uncu maddesiyle getirilen yeni kurula ay
kırı düşmektedir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile Kanunun 5 inci maddesi Anayasaya uygun hale getirilmektedir. Bu hale 
göre, icra ve iflas görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilecektir. 
İdare, tazminat ödemeye mahkûm edilmesi durumunda, ödediği tazminat miktarınca görevliye rücu ede
cektir. Bu tazminat davaları ile rücu davaları adliye mahkemelerinde bakılacaktır. 

Madde 2. — Kanunun 6 ncı maddesinde, icra dairesince tahsil edülen paraların ve 88 inci maddede sa
yılan değerli şeylerin ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, Devletin halk sahiplerine karşı bi
rinci derecede sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Ancak, bu hüküm yeterli olmamaktadır. §öyle ki, kasada 
mevcut paraların zimmete geçirilmesi halinde, kasada geri kalan paralar alacaklılar arasında, garameten da
ğıtılmakta, mesela; kasadaki 400 000 liradan 100 000 lirası zimmete geçirilmişse, 1 000 lıira alacağı olana 
% 25 noksanı ile 750 lira ödemekte ve ödenmeyen kısım için bir belge verilmektedir. Eğer zimmet makbuz 
veya defter kayıtlarının tahrifi suretiyle vuku bulmuşsa, zarar belli alacaklı üzerinde kalmakta ve sadece 
hu alacaklıya ödeme yapılmayıp kendisine alacağını gösterir belge verilmektedir. Alacaklı ise, Devletten bu 
alacağını alabilmek için, bu belgeyle Devlet aleyhine sorumluluk davası açmak ve bunu hükmen tespit et
tirmek zorunda kalmaktadır. 

İcra veznesine alacaklı adına yatırılan para Devletin sorumluluğu altındadır. Bu paranın görevli me
murca zimmete geçirilmesi halinde, alacaklıyı noksan para almak ve aynı zamanda Devlet aleyhine dava aç
mak ve alacağını çok geç almak durumunda bırakmak hakkaniyet ilkeleri dle bağdaşmamaktadır. 

Bu bakımdan, icra ve iflas işlemleri sebebiyle alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçiril
mesi halinde, zimmete geçMen miktarın hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından icra veznesine öden
mesi zarurî görülmüş, madde bu nedenle değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Kanunun 13 üncü maddesinde, icra ve iflas görevlilerinin murakabesi fle haklarında verile
cek disiplin cezaları düzenlenmiştir. 

İcra ve iflas görevlilerinin disiplin sorumluluğuna ait hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 237/b maddesi ile yürürlükten kalktığı ve 657 sayılı Kanunda disiplin hükümlerinin konuyu daha tefer
ruatlı ve uygun oüarak düzenlediği düşüncesiyle 13 üncü madde ele alınmış ve yeni şekilde Tasarıya dahil 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile Kanunun 59 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
62 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, takibe itiraz eden borçlu itirazla birlikte tebliğ masrafını Ödeme

miş ise itiraz etmemiş sayılmaktadır. Bû hüküm 538 sayılı Kanunla 1965 yılında kanuna girmiştir. Bu hüküm 
karşısında, bfflgisizlik nedeniyle itirazla birlikte tebliğ posta masrafını Ödemeyen borçlular, büyük miktar
ları bulan ve varlığı sabit olmayan alacak iddiaüarının tazyiki altında bırakılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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Yakınmalara neden bu aksaklığı önlemek için, takip talebinde bulunan alacaklının talepte bulunduğu 
anda diğer masraflarla birlikte borçlunun yapabileceği itirazın töbliğ masrafını da ödemesi zorunluluğu geti
rilmektedir. Bu halde, borçlunun yapacağı bir masraf alacaklıya yüklenmiştir, ama, alacaklı ilk ödenen pa
radan masraflarını alabileceği gibi, ayrıca, borçlunun haksız Olarak varlığı sa'bit olmayan alacaklı iddiaları
nın tazyiki altında bırakılmasından daha az mahzurlu olacaktır. 

Madde 5. — 4 üncü madde ile değiştirilen 59 uncu madde paralelinde 62 «inci maddede de değişiklik ya
pılmaktadır. 

Madde 6. — Kanunun 68 inci maddesi, itirazın tetkik merciince kesin olarak kaldırılması ya da bu ta
kibin reddi halinde, tazminata hütomölunmasını kabul etmemiştir. Bu olanak, sadece, kambiyo senetlerine 
mahsus takiplerde öngörülmüştür. 

Tetkik merciine başvurup haksız itirazda bulunan ve işi uzatan borçludan, alacağı olmadığı halde borç
lu hakkında haksız olarak takipte bulunan alacaklıdan, tazminat isteme hakkı tanımak kötü niyetle mücadele 
için yararlı olacaktır. 

'Bu yönden, maddeyle, tetkik merciindeki itirazın kaldırılması davasında da tazminata hükmolunması 
yolu açılmaktadır. 

Madde 7. — Kanunun '68 inci maddesinde olduğu gibi, 6'8/a maddesinde de, itirazın muvakkaten kaldı
rılmasında alacaklı ya da borçlu lehine tazminat verilmesi kabul edilmemiştir. 

68 inci madde değişiklik gerekçesinde ifade edilen nedenlerle bu maddede de tazminat verilmesi yoluna 
gidilmektedir. 

Madde 8. — Kanunun 75 inci maddesinde mal beyanında bulunma süresi gösterilmektedir. Maddede, iti
razın iptali davası açılması ve bu davanın kalbulü halinde, borçlunun mal beyanında bulunması süresi ko
nusunda bir açıklık bulunmamaktadır. 

Maddede yapılan değişiklikle, itirazın iptali deyimi eklenmek suretiyle bu boşluk doldurulmaktadır. 
Madde 9. — Bazı takiplerde, alacaklı ile borçlu icra dairesinde taksit sözleşmesi yapmakta ve bu suretle 

borcun daha rahat bir şekilde ödenmesi sağlanmaktadır. Taksitle yapılan ödemelerin devamı sırasında ço
ğu kez kanunun haciz talebi için aradığı bir yıllık süre dolmaktadır. Taksit ödemelerinin borçlu tarafından 
Mali halinde, süre geçtiği için alacaklı haciz talebinde 'bulunamamakta ve bakiye alacağını tahsilde zorlukla 
karşılaşmaktadır. 

Bu mahzurları bertaraf için, 78 inci maddede yapılan değişiklikle, taksit sözleşmesinin ihlaline kadar ge
çen sürenin, haciz isteme süresinin hesabında nazara alınmayacağı ilkesi getirilmektedir. 

Madde 10. — 79 uncu maddeye göre, haczedilecek mallar başka bir yerde ise, haciz talebini alan taki
bin yapıldığı icra dairesi, haczin yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesinden istemekte, yani, o 
yer icra dairesini istinabe etmektedir. Malların haczi, ancak ıbülundükları yer icra dairesi tarafından yapıl
maktadır. Bu icra dairesince yapılan hacizde ihtilaf çıkması halinde, örneğin haczedilemeyecek bir malın 
haczedilmesi durumunda, yapılacak şikâyetin talimatı veren icra dairesinin bağlı olduğu merci tarafından 
incelenmesi işlerin uzamasına neden olmaktadır. 

79 uncu maddede yapılan değişiklik ile hacizden doğan şikâyetller'in istina'be olunan icra dairesinin tabi 
olduğu tötkik merciince incelenmesine imkân getirilmekte ve 360 inci madde ile de paralellik sağlanmakta
dır. 

Madde 11. — Uygulamada, haczedilen malların muhafaza altına alınmasının istenilmesi halinde, mahcuz 
malların konulacağı depo ve garaj temini büyük güçlükler arzetmektedir. '88 inci maddeye eklenen fıkra 
ile, Adalet Bakanlığının mahcuz malların muhafaza edilebileceği depo ve garajlar açmasına imkân veril
mekte ve sorun kısmen çözüme kavuşturulmakıtadır. Bütfün il ve ilçelerde bu nevi yerler açılmasının imkân
sızlığı nedeniyle depo ve garajlar, Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde açılacaktır. Maddeye eklenen son 
fıkra ile ayrıca depolardaki malların birikimini önleyecek ve tasfiyesini sağlayacak imkân da getirilmek
tedir. 

Madde 12 — Satışın takibi başlıklı 109 uncu maddenin ikinci fıkrası olan «muvakkaten haczedilmiş olan 
mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir» 
hükmü muvakkat haciz halinde başlıklı 108 inci madde ile ilgilidir. Bu hüküm, konusu itibariyle 109 uncu 
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maddede yer almaması gereken bir hüküm olması nedeniyle bu maddeden çıkarılmakta ve asıl yeri olan 108 
inci maddeye dahil edilmektedir. 

Madde 13. — Mahcuz malların ihale yoluyla satışında, 'birinci artırmada kıymetinin % 75'ini bulması 
aranmakta ise de, ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılmaktadır. Bunun sonucu, ikinci ar
tırmada mahcuz 'mallar büyük çoğunlukla çok düşük fiya'tla satılmakta ve borçluların mağduriyetlerine se
bebiyet verilmektedir. 

Bu mahzuru bertaraf için, 116 ncı [maddenin ikinci fıkrası değiştirilmekte, ikinci artırmada satışın yapı
labilmesi için mallın tahmin edilen kıymetinin % 50'sini 'bulması şartı ge'tirimekte ve borçluların aşırı zarar 
görmesi önlenmektedir, 

Madde 14. — 119 uncu maddede, muhammen değeri 'bin lirayı geçmeyen mahcuz imaların satışının pa
zarlık suretiyle yapılmasına imkân verilmektedir. 

Günün ekonomik şarttan karşısında bin lira bugün için çok düşük kaldığından, maddede yapılan deği
şiklikle, bu miktar yükseltilmekte ve maddenin işlerliği sağlanmaktadır. Pazarlıkla satışta, 'bundan böyle, 
haczedillen her bir malın tahmin edilen değeri esas alınacaktır. 

Madde 15. — Tasarının 13 üncü maddesiyle 116 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 129 
uncu madde de ele alınmakta ve aynı gerekçelerle değiştirilmekte, gayrimenkul ihalelerinde ikinci artırmada 
% 50 şartı getirilmektedir. 

Madde 16. — Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, alıcı tarafından ihale bedelinin ödenmeme
si sonucu ihalenin feshi halinde, yapılan ikinci ihaledeki ihale bedeli ile ilk ihalede teklif edilen bedel ara
sındaki farktan, ihalenin feshine sebep olan ilk alıcı mesul tutulmuştur. 

Ancak, kanunun bu hükmü uygulamada karşılaşılan pek çok güçlüğü karşılayacak durumda değildir. 
Örneğin; satışa çıkarılan mal tahıminî kıymeti olan yüzbin liranın üstünde yüzellibin lira bedelle (A) ya ihale 
edilmiş, ödenmemesi sebebiyle ihale feshedilmiş, sonradan aynı gayrimenkul (B) ye yüzaltmış bin liraya 
ihale eil'mişse de ihale, bedelin yatırılmaması nedeniyle yeniden feshedillrniş ve bilahara (C) ve yüzyetmişbin li
raya ihale edilmiş ve bedel yatırılmadığı için ihale yine feshedilmiş, nihayet yüzotuzlbin liraya (D) ye ihale 
edilmiş, ihale bedeli yatırılarak ihale "kesinleşmiş ise, kendi teklif ettikleri bedeller ile son ihale bedeli ara
sındaki farktan alıcılar (A) ve (B) de sorumlu olacaklarmıdır. (A) ihalenin feshine sebep olduktan sonra, 
ihaleyi uzatmak amacıyla (B) ve (G) ile anlaşıp onları ihaleye sokmuş ve ihale bedelini yatırmamalarını sağ
lamışsa sorumluluk şekli değişecek midir. 

Maddede bu ve benzeri sorunlara açık çözüm getirilmiştir. İhaleye girip daha sonra ihale bedelini yatır-
mamak şeklindeki davranış Borçlar Kanununun 41 inci maddesine uyan bir haksız fiil sayılması gerektiğinden, 
karşılaşılan soruna bu açıdan bakılmış ve madde buna uygun yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 17. — İcra marifetiyle satılan gayrimenkullerin alıcısına teslimde güçlüklerle karşılaşılmaması ve 
borçlu ile gayrimenkulu işgal eden arasında muhtemel suiniyetli anlaşmaları önlemek amacıyla 135 inci mad
denin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve 27 ve 276 ncı maddelere paralel olarak, aktin usulüne uygun bir 
şekilde hazırlanmış resmî bir belgeye dayanması şartı getirilmektedir. 

Madde 18. — Kanunun 150 b maddesinde, kiraya verilmiş rehinli gayrimenkul kiracısının işlemiş ki
raları icra dairesine ödememesi ihtimalini bertaraf için, bu ödemeyi sağlayacak müeyyide getirilmektedir. 

Madde 19. — Kanunun 162 ncı maddesi değiştirilmekte ve günün ekonomik şartları göz önüne alınarak, 
borçluların, deftere geçirilmiş malları istenildiği zamanki kıymeti ile ödemeleri sağlanmakta ve enflasyonun aşırı 
yükselişinden istifadesi önlenmektedir. 

Madde 20. — Mahkemenin verdiği iflas kararı ilgili yerlere bildirilmekle ve ayrıca gazete ile ilan edilmek
tedir. Müflisten alacaklı ve borçlu olanların iflasın açıldığını bilmeleri önem arz etmektedir. İlgililerin if
lastan haberdar olabilmelerini temin amacıyla basın ilan kurumu aracılığı ile yapılan ilanın yurt düzeyinde 
trajı en yüksek beş gazeteden birinde ve ayrıca mahallî bir gazetede yapılması sağlanmaktadır. 

Madde 21. — Kanunda, kambiyo senetlerinde yetki itirazının nereye yapılacağı konusunda açık bir hü
küm yoktur. 168 inci maddenin 5 numaralı bendi değiştirilmekte, Yargıtayın görüşüne uygun olarak yetki 
itirazının tetkik merciine yapılacağı konusunda açıklık getirilmektedir. 
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Madde 22. — Borçlunun aciz halinde olduğunu bildirerek iflasını istemesi durumunda mahkeme, kendi
liğinden bir incelemeye giremediği gibi borçludan aciz halinde bulunduğunu isbat etmesini de isteyememekte 
ve borçlunun beyanına göre onun iflasına karar vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum, borçlunun ala
caklılarına zarar vermek amacıyla iflasını istemesi halinde mahzurlar doğurmaktadır. 

178 inci maddede yapılan değişiklikle, bu mahzur ortadan kaldırılmakta ve borçlunun ihtiyarî iflas tale
binin kabulü, haklı olduğunun ispatı şartına bağlanmaktadır. 

Madde 23. — Kanunun 206 ncı maddesinde, işçi alacakları ödenmesi sırası bakımından' imtiyazlı ala
cak olarak kabul edilmiş ve birinci sırada yer almıştır. 

Ancak, iflasın açılmasından evvelki işçi ücretlerinin yanlızca altı aylığına imtiyaz verilmesi yetersiz kal
maktadır. İflasın eşiğine gelmiş şirketler altı ayı aşan sürelerde de işçilerine ödeme yapmamaktadırlar. Ay
rıca, işverenin iflası halinde uzun yıllar o iş yerinde çalışan işçinin, imtiyazlı alacaklar arasında yer verilme
mesi nedeniyle, kıdem ve ihbar tazminatını da almaması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

İşçi alacaklarının imtiyazsız kalması emekleriyle geçimini sağlayanların büyük mağduriyetlerine se'bep ol
maktadır. Bu mahzuru bertaraf maksadıyla 206 ncı madde değiştirilmekte, imtiyaz tanınan işçi aylıkları altı 
aydan bir yıla çıkarılmakta ve ayrıca işçi kıdem ve ihbar tazminatları da imtiyazlı alacaklar arasına alın
maktadır. 

Madde 24. — İflasın ilanı yönünden, 20 inci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak 219 uncu maddede de değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 25. — Tasfiyeyi yapacak iflas idaresi, ilk alacaklılar toplantısında seçilmekte olduğundan bu top
lantı büyük önem arz etmektedir. İlk alacaklılar toplantısını düzenleyen ve uygulamada zorlukları görülen 
221 inci madde yeniden ele alınmaktadır. Alacaklılar toplantısının kararlarında yalnız alacaklılar ekseriyeti 
yeterli görülmemiş, 'buna alacak ekseriyetide eklenerek ikisinin 'bir arada aranması şartı getirilmiştir. Ayrı
ca büronun kararlarına karşı şikâyet yolu açılmakta ve maksada uygun hükümlere 'bağlanmaktadır. 

Madde 26. — Tasfiye, iflas idare memurlarınca yürütülmektedir. Tasfiyenin hızlı, adil, tarafsız ve dü
rüst bir şekilde sonuçlandırılması, alacaklılar tarafından belirlenen iflas idare memurlarının isabetle seçilmiş 
olması şaftına bağlıdır. 

İflas idare memurlarının seçiminde uygulamada görülen aksaklıkları 'bertaraf için, birinci alacaklılar top
lantısında 'bir misli aday seçilmesi ve idare memurlarının 'bu adaylar arasından icra tetkik merciince belirlen
mesi yoluna gidilmiş ve İsviçre ve Alman hukuklarına paralel olarak iflas idaresine ödenecek ücretin tarifeye 
bağlanması uygun görülmüş ve 223 üncü maddede 'bunları sağlayan düzenleme yapılmıştır. 

Madde 27. — İflas idaresinin sulh olabilme ve tahkim yapabilmede 300 lira olan yetkisi, günün ekonomik 
şaftları nazara alınarak yükseltilmektedir. 

Madde 28. — İflas idaresini disipline edebilmek yönünden, icra tetkik merciine, iflas idare memurları üze
rinde disiplin yetkisi verilmiş ve ayrıca azletme konusunda da yetkili kılınmıştır. 

Bunun yanında, iflas idare memurları Türk Ceza Kanunu hükümlerinin tatbikinde memur sayılmışlar
dır. 

Madde 29. — Sıra cetvelinin ilanında 20 nci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak, sıra cetvelinin lam ile ilgili hükmü yönünden 234 üncü madde değiştirilmektedir. 

Madde 30. —Bazı malların pazarlıkla satılması, ikinci alacaklılar toplantısından sonra müflisin konkordato 
teklif etmesi, görülmekte olan bir davaya ilişkin sulh ve feragat teklifinin görüşülmesi, tasfiyenin altı ay için
de 'bitirilememesi nedeniyle basit tasfiye usulüne karar vermek gibi belirli konularda alacaklılar, 240 ncı mad
de uyarınca yeniden toplantıya çağrılabilirler. 

240 inci maddede yapüan değişiklikle, belirli konular için yapılan yeniden alacaklılar toplantısına katılma 
ve oy kullanma yönünden kolaylıklar getirilmektedir. 

Madde 31. — 288 inci maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek
tedir. 

Madde 32. — 298 indi madde ile Harçlar Kanununa göre, konkordatonun tasdiki kararı için gerekli olan 
ilam harcı peşin olarak alınmaktadır. Teklif olunan para ile orantılı olan harç miktarı büyük miktarlara ulaşa-
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bilmektedir. 290 inci maddeye göre de, mühlet içinde borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisi kaldırıknış 
bulunduğundan, harcı ödemesi mümkün olamamaktadır. 

290 inci maddede yapılan değişiklikle, borçluya, konkordato tasdiki için gerekli olan ilam harcını karşıla
yacak bir miktar üzerinden mallarında tasarruf yetkisi verilmekte ve harcın ödenmesinde kolaylık getirilmek
tedir. 

Madde 33. — 292 nci maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek
tedir. 

Madde 34. — 296 ncı maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek
tedir. 

Madde 35. — 300 üncü maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak değişti
rilmektedir. 

Madde 36. — 302 nci maddede, alacağı itiraza uğamış alacaklıya dava açması için verilen sürenin baş
langıcı belirsizdir. Yapılan değişiklikle, bu müddetin başlangıç tarihi kesin olarak 'belli edilmiştir. 

Madde 37. — 309 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki tercüme hatası düzeltilmekte, «karar iflas daire
sine bildirilir.» ibaresi mehaz kanuna uygun olarak «karar iflas idaresine bildirilir» şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 38. — 311 inci maddede, hileli müflislere verilecek cezalar için Türk Ceza Kanununun 522 nci 
maddesinin tam olarak kendi sistemi içerisinde uygulanmasını sağlayacak değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 39. — 337 nci madde metninde yer alan «..bu yüzden zarar gören alacaklı» deyimi, bu madde ile 
ilgili olarak kabul edilmiş bulunan 11.12.1957 tarih ve 16/28 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı sonucu, su
çun bir unsuru olarak aranmadığından metinden çıkarılmakta ve hapis cezasının asgarî haddi caydırıcıhğı 
temin bakımından on günden başlatılmaktadır. 

Madde 40. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 338 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyimi 
metinden çıkarılmaktadır. 

Ayrıca, âciz haline düştüğü halde eski yaşamını rahatlıkla sürdüren borçluların mevcudiyeti karşısında, 
kanun hükümlerinin yeterli hale getirilmesi zarureti duyulmuş, 338 inci madde bu amaçla da ele alınmış
tır. Aciz vesikası almış olan alacalkılıların birden fazla olabileceği gözönünde tutulmuş ve bunlar arasındaki 
sırayı tayinde talep tarihi esas alınmıştır. 

Madde 41. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 340 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyi
mi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden başla
tılmaktadır. 

Madde 42. — 30 uncu maddedeki gerekçelerle 341 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» de
yimi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden baş
latılmaktadır. 

Madde 43. — 343 üncü maddedeki hapis cezasının asgarî haddi caydırıcılığı temin bakımından on gü
ne çıkarılmaktadır. 

Madde 44. — Kanundaki hafif hapis cezalarının büyük çoğunluğu 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunda ve Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde yapılan değişiklikler sonucu, zorunlu olarak para 
cezasına çevrilmekte ve tesirli olmamaktadır. Ceza hükümlerinin tesirli bir işlerliğe kavuşturulması ve kötü 
niyetli borçlularla daha iyi mücadele edilebilmesi için kanuna 352 a maddesi eklenmekte ve hapis cezaları
nın para cezasına çevrilmesi önlenmekte ve failler hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uy
gulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 45. — 363 ncü maddede yapılacak değişiklikle temyiz edilebilirlik sının onbin liradan günün 
ekonomik şartları gözönünde tutularak yükseltilmektedir. 

Madde 46. — Yargıtay, 1.2.1984 gün ve 1983/9 E. ve 1984/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı Kanunla değişik 432/4 üncü maddesini yorumlamış ve yasal 
süre geçtikten sonra temyiz edilen veya temyiz kabiliyeti bulunmayan mahkeme kararlarında, yerel mahke
mece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtaya gönderilmesi durumunda, Yargıtayca 
inceleme yapılamayacağı sonucuna varmıştır. 
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Bu durum işlerin lüzumsuz uzamasına neden olmaktadır. 365 inci maddeye bir fıkra eklenmekte ve Yar-
gıtayın bu gibi dosyalar hakkında karar verebilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 47. — İcra ve îflas işlerine ait Yargıtay kararları «Yargıtay kararları dergisi»nde yayınlanmak
ta olduğundan halen uygulanmayan 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 109 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, 12 nci madde ile asıl yeri olan 108 inci maddeye alınmış olduğundan 109 uncu maddenin 
ikinci fıkrası metinlerden çıkarılmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Geçici madde, bu tasarıyla tcra ve iflas Kanununun değiştirilen hükümlerinin 
uygulanacağı zaman belirlenmektedir. Değiştirilen hükümlerin hangi olay ve işlemlerde ve ne zaman 
uygulanacağı açıkça sayılmak suretiyle gösterilmiştir. 

Madde 48. — Kanunun yürürlüğünü göstermektedir. Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe 
girecektir. 

Madde 49. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 28.5.1984 

Sayı : 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2004 Sayılı tcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 nci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının 
Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Salih Güngörmez 
'Kocaeli 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Sururi Baykal 
Ankara 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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G E R E K Ç E 

9.6.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehinli Alacakların Sırası» 
matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerjne çalışan 
fabrika işçileriyle sair işçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 

1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun bir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart
larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni 'bir iş bulması çok güç olan iş
çi, işverenin iktisadî durumu bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret ola-' 
rak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ayı geçen 
sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, İşverene senelerini vermiş bir işçinin kanundan 
ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdemli 
işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek teminata 
bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni 'bir iş bu
luncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini .temin etme imkânını verecektir. Bu durum 
yürürlükte bulunan tş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile İcra iflas Kanunu arasında bir uyum sağlayacaktır. 

Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde Birinci Gıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı
sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve müstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla gün
delik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak teminata 
bağlanmıştır. 

Bu durum tş Kanunlarına, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak
tadır. Bu farkın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için süre
nin 1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağ
lanmış olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem 
tazminatlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef al
mıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayın Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci 
Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2004 sayılı icra İflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 206 ncı maddenin 4 üncü fık
rasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«»Birinci Sıra 
A) 'İflasın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi ücretleri, 
B) iflasın açılmasından bir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip, ve müstahdemleriyle müessesede 

daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, 

C) iflasın açılmasından evvelki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun 
ve gerekse toplu iş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye
rinde hak kazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, 

D) Cenaze masrafları, 
E) ilama müstenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve koca ve çocuk nafakaları.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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11 .4 , 7955 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 3890 saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Bi
rinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla*. 

imren Aykut Fenni tslimyeli Memduh Yaşa 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekii İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

9.6.1932 tarihinde 'yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehini Alacakların Sırası» 
matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerine ça
lışan fabrika işçileriyle sair isçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 

1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun ıbir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart
larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni bir iş bulması çok güç olan 

İşçi, işverenin iktisadî durumu 'bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret 
olarak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ay geçen 
sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, işverene senelerini vermiş bir işçinin kanun
dan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdem 
11 işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek te
minata bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni 
bir iş buluncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini (temin etme imkânını verecektir. 
Bu durum yürürlükte bulunan İş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile lora İflas Kanunu arasında bir uyum 
sağlayacaktır. 

Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde birinci sıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı
sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve mülstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla 
gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak temi
nata bağlanmıştır. 

Bu durum iş kanunlarına, 2821 ve 2822 saydı kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak
tadır. Bu faı'kın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için sürenin 
1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağlanmış 
olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem tazmi
natlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef almıştır. 

Rıfat Bayaz.it 
Kahramanmaraş MMletvekfli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İMREN AYKUT ¥ E 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 2890 Saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci 
Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE I» — 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 2890 sayılı Kanunla değişlik 206 ncı maddesinin 4 üncü 
fıücrasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci Sıra 

A) İflasın açılmasından toir evvelki sene için hizmetçi ücreltlieri, 
*B) İflasın açılmasından ibir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip ve müsıtahdemleriyle müessesede 

daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, 
C) İflasın açılmasından evvellki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun 

ve ıgerekise toplu Aş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye
rinde hak Ikazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatln, 

D) Cenaze masrafları, 
E) İlama müısitenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve kbca ve çoculk nafakaları.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3̂  — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürültür.. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 30 . 5 . 1985 

Esas No. : 1/690, 2/99, 2/226 
Karar No. : 81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile istanbul Milletve
kili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 
206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve istanbul Mil
letvekili imren Aykut ve 3 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 
206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi birleştirilmek ve 
tasarı esas alınmak suretiyle ilgili bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine, geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere 
ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası yeniden redakte edilmiştir. 
3. Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 6 ve 7 nci maddelerinin son kısmında bulunan «sonuçlanan» kelimesinden sonra maddelere 

açıklık getirmek üzere «taraf» kelimesi eklenmiştir. 
5. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 11 inci maddesinin ilk fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrasında yapılan düzenle

meyle depolarda saklanan ve üzerinden haciz kalkan malların sahiplerine iadesi yanında, bu hal dışındaki 
nedenlerle de alınmayarak depolarda bırakılan malların iadesi mümkün hale getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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7. Tasarının 12 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
8. Tasarının 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
9. Tasarının 20 nci maddesine yapılan ilave ile ilgililerin takip ve bilgi edinebilmeleri için iflas kararının 

Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edileceği hükme bağlanmış ve maddeye açıklık kazandırmak üzere «başka
ca» kelimesi «mahallî gazetede» olarak değiştirilmiştir. 

10. Tasarının 21 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
11. Tasarının 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle iflasa tabi bir borçlunun kendi iflasını istemesi 

halinde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine ekle
mesi zorunluluğu getirilmiş ve alacaklıların itiraz edebilmelerine imkân sağlamak için bu talebin 20 nci mad
dede yapılan düzenlemeye uygun olarak ilan edileceği hükme bağlanmışür. 

12. Günümüz şartlarında kanun ve sözleşmelerle işçilere ücretlerinin dışında verilen ve parayla ölçülebi
len hak ve menfaatler de vardır, tflas halinde bunlara da öncelik tanınması, tasarı ile birleştirilen her iki 
teklifte göz önüne alınarak uygun görülmüş ve tasarının 23 üncü maddesinin C bendinde bu yolda gerekli ila
ve yapılmıştır. 

13. Tasarının 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ilan keyfiyeti tasarının 20 nci maddesi ile pa
ralel hale getirilmiş ve sürelerin hesabında son ilan tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir. 

14. Tasarının 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle alacak ekseriyeti ile alacaklı ek
seriyetinin biraraya gelmesinin her zaman mümkün olamayacağı düşünülerek kararların alacak tutarı ekseri
yeti ile alınacağı hükme bağlanmıştır. 

15. Tasarının 26 nci maddesinde yapılan düzenleme ile 25 inci maddeye paralel olarak iflas idaresinin 
teşkilinde alacak tutarı ekseriyetine ağırlık verilmiş ve iflas idaresi daha sağlıklı şekilde çalışaıbüecek bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 

16. Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
17. Tasarının 28 inci maddesi 26 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir. 

18. Tasarının 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle ilanın diğer maddelere paralel olarak yapılacağı 
belirtilmiştir. 

19. Tasarının 30 ve 31 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
20. Tasarının 32 nci maddesi ifade düzgünlüğü sağlamak amacıyla redakte edilmiştir. 
21. Tasarının 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
22. Tasarının 40 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde redaksiyon yapılmıştır. 
23. Tasarının 41, 42 ve 43 üncü maddelerindeki ceza süresi caydırıcılığı temin amacıyla artırılmış ve 

43 üncü maddedeki «tahmili» kelimesi «tesisi» şeklinde düzeltilmiştir, 
24. Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
25. Tasarının 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul ihalelerinin yanında, menkul malla

rın ihalelerinin feshine dair olan kararlarında temyiz edÜebilmıeleri imkânı getirilmiş, tou amaçla 363 üncü 
maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi de madde kapsamına alınmıştır. 

26. Tasarının 46 nci maddesinde yapılan düzenleme ile temyiz kabiliyeti olmayan bir kararın mahallî 
mahkemece reddedilmeden doğrudan Yargıtaya gönderilmesi halinde, Yargıtaya tanınan temyiz talebinin geri 
çevirme imkânı kaldırılmış ve doğrudan karara bağlaması kabul edilmiştir. 

27. Tasarının kabul edilen 25 ve 26 nci maddeleri ile iflas idaresinin seçiminde alacak tutarı ekseriyeti 
esas alınmıştır. 25.4.1985 tarihli 3182 sayılı Bankalar Kanununun 93 üncü maddesinde de iflas masasında 
banka alacağı bulunduğu halde iflas idaresinin teşkilin le alacak tutarı ekseriyeti esas alınmaktadır. Yine Ban-, 
kalar Kanununun 92 nci maddesinde borçlunun kendi İflasını talep etmesi faalinde tatbik edilecek hüküm
lere yer verilmiştir. Tasarının 22 nci maddesinde de aynı konu Bankalar Kanununda ki hükme paralel ola
rak düzenlenmiştir. 
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Aynı konunun iki ayrı kanunda yer alması uygulamada tereddüt doğuracağından ive konunun esas kanu
nunda düzenlenmesi kanun tekniği açısından daha uygun olacağından Bankalar Kanununun 92 ve 93 üncü 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması uıgun 'görülmüştür. 

Bankalar Kanununun özel görevli bankaların ipotekli alacaklarının tahsilini düzenleyen 94 üncü maddesi 
hükmü, aynı konuda hiçbir tefrike gitmeksizin tcra ve İflas Kanununun genel hükümlerinin uygulanmasının eşit
lik ilkesine uygun düşeceği sonucuna varıldığından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Evlilik birliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin sulh hâkimi tarafından alınacağına dair Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 500 üncü maddesi yürürlülkten kaldırılmak suretiyle daha önce aynı kanunla yapılan 
değişiklik ile îcra ve iflas Kanunundaki bu değişikliklere paralellik sağlanmış, çocuk teslimi de dahil olmak 
üzere konu ile ilgili tedbirlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 inci maddesi uyarınca herhangi 
bir Hukuk Mahkemesinden istenebilmesine imkân tanınmıştır. 

Yapılan 'bu düzenlemeye paralel olarak Tasarının adı da değiştirilmiştir. 
28. — Tasarıma Geçici Maddesi ile 48 ve 49 uncu maddeleri aynen kabıü edilmiştir,-
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğîu 

Antalya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üy* 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

(BaşkanveküM 
4 ve 5 inci maddeye muhalifim1 

Ahmet llhami Kösem 
Malatya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
ibrahim Aydoğan 

içel 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sorumluluk 

Madde 5. — İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhi
ne açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara 
adliye mahkemelerinde bakılır.» 

MADDE 2. — İcra ve İflas Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Zimmet 

Madde 6. — İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, ilgili 
memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve 
tazmin yolunda bir hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl so
rumlulara rücu hakkı saklıdır.» 

MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gözetim ve denetim 

Madde 13. — İcra ve iflas dairesi, tetkik mercii görevini ifa eden hâkimin daimî gözetimi ve denetimi al
tındadır. Bu daireler, Cumhuriyet savcısının da gözetimine ve denetimine tabidir. Cumhuriyet savcıları, bu daire
leri en az yılda bir defa denetlerler. İcra ve iflas dairesi, adalet müfettişleri vasıtasıyla da denetime tabi tutu
lur. 

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Dev
let Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 59. — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve 
ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masra
fını da avans olarak peşinen öder. 

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.» 

MADDE 5. — İcra ve İflas Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Takibe itiraz edildiği, borçlunun yatırdığı veya 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşı

lanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğe gönderilir.» 

MADDE 6. — İcra.ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın ta

lebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat da
vası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar 
tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68 a. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, di

ğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kur
tulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan taz-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 
94 UncU Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl

masına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gözetim ve denetim 

Madde 13. — İcra ve iflas daireleri tetkik mercii hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu 
daireler Cumhuriyet Savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet Savcıları bu 
daireleri yılda en az bir defa denetlerler. 

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında 
Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacakh, diğer tarafın 

talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfî tespit ve istirdat 
davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, faükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar 
tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, 

diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan 
kurtulma, menfî tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan 
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minatın tahsili, dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan 
tazminat kalkar.» 

MADDE 8. — İcra ve iflas Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 75. — itirazının iptaline veya kati veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu 

kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunma
ya mecburdur. 

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.» 

MADDE 9. — İcra ve iflas Kanununun 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer, itiraz veya dava 

halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit söz
leşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.» 

MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen ya
zar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince çözümle
nir.» 

MADDE 11. — İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygar göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Bu 

yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca 
belirlenir. 

icra dairesi borçluya, depo ve garajlarda saklanıpta üzerinden haciz kalkan malı, vereceği münasip süre 
içinde geri almasını resen bildirir. Verilen süre içinde borçlu eşyayı almazsa, icra memuru tetkik merciinin ka
rarı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış gi
derleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur.» 

MADDE 12. — İcra ve iflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasın

da yazılı hallerde satılabilir.» 

MADDE 13. — icra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edi
len kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.» 

MADDE 14. — icra ve İflas Kanununun 119 uncu maddesinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«5. Mahcuz malın tahmin edilen değeri yüzbin lirayı geçmezse.» 

MADDE 15. — icra ve iflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Şayet yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bede
linin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böy
le fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.» 
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tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükme
dilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 8. •— Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — tcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Alına

cak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte 
gösterilir. 

İcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpta, hukuken artık depo ve garajda muhafazasına gerek kalma
yan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri 
alınmazsa, icra memuru tetkik merciinin kararı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca 'bunları satar. 
Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur. 
Bu hükümden ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözümlenir.» 

MADDE 12. — tcra ve İflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
^Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen! mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde 

satılabilir.» 

MADDE 13. •— Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —(Tasarının il4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasaoıun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde, parayı 

vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince me
sul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin 
de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve 
üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmaz
sa gayrimenkul icra dairesince hemen artırmaya çkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca sa
tıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin 129 uncu maddenin ikinci fık
rasındaki hükürrilere uyulması şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. 

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer
rüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daire
ce tahsil olunur.» 

MADDE 17. — îcra ve İflas Kanununun 135 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş 
bir akte dayanmayarak' başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya ve
ya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimen
kul alıcıya teslim olunur.» 

MADDE 18. — İcra ve İflas Kanununun 150 b. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 150 b. — Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra' memuru, alacaklının talebi üzerine 

takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten haberdar eder ve işleyecek kiraların icra dairesine 
ödenmesini emreder. Kiracı ihtara rağmen kira paralarını icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde 
hükmü kıyasen uygulanır» 

MADDE 19. — îcra ve İflas Kanununun 162 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 162. — Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas memurunun bıraktığı maller müstesna ol

mak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecbur
dur.» 

MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, 
mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım gelenlere bildirir, Daire ayrıca, ka
rarı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulundu
ğu yerdeki bir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele mer
kezi ise başkaca ilan yapılmaz.» 

MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir, 

«5. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı 
veya yetki hakkında itiraz etmek istiyorsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir di* 
lekçe ile bildirerek merciden itirazın 'kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebri icaya devam olunacağa 
ihtarı.» 
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MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyo muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — îcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

^Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, 
mahallî ticaret odalarına) sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım 'gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, 
yurt düzeyinde trajı en yüksek beş (gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu 
yerdeki bir gazete ve Ticaret Sicili Gazetesinde Man eder. Trajt en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı za
manda muamele merkezi ise mahallî gazetede ilan yapılmaz,» 

MADDE 21. — îcra ve Mas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

15. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı 
veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden iti
razın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.» 
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MADDE 22. — İcra ye İflas Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«iflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borç--
lu bu isteğinde haklı olduğunu ispat ederse iflasına karar verilir.» 

MADDE 23. — İcra ve İflas ^Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 'birinci sırası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«ıBirinci Sıra 

A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;) 
B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, kâtip ve müstahdemleri ile müessesede 

daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücreltleri; 
C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair 

işçilerin ücretleri; 
D) Cenaze masrafları; 
E) ilama mıiistenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ikloca ve çocuk; nafakaları; 
F) İşçi ihlbar ve Kıdem tazminatları.» 

MADDE 24. — İcra ve İflas Kanununun1 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri 
ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ibir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek ga
zetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise başka ilan yapılmaz.» 

MADDE 25. — İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde ideğişitirilmiştir. 

«Madde 221. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri 'başkanlık eder. 
Memur,, alacaklı oldukları tereiıhan ellerinde noter veya ipotek senedi ıgilbi resmî senetle salbit olan kişilerden 
bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birilikte bir Ibüro teşkil edef. 

Kendileri veya mümessilleri (bulunan alacaklılar, rnaîûm alacaklar tutarının en" az dörtte birini temsil etme
si halinde toplantı nıisalbı hâsıl lofur. Toplantıda bulunanlar Ibeş kişiden1 az ilse bunların, alacak tutarının ya
rısına sahip olması şarktır. 

'Kararların verilmesinde, alacak ekseriyeti ile alacaklı ekseriyetinin bir araya gelmesi şartı aranır.: Başkan. 
reye iştirak etmez. Ancak, oylar eşit gelirse başkan olyu ile Ibir" tarafa katılır. 

Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki İhtilafı 'büro halleder. iBüronın işlemlerine karşı ilgililer 
tiaplanıtı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette (bulunabilirler. Şikâyet sebebinin yerinde 
görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi talkdifde şikâyet ret olunur. 

MADDE 26. — icra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
«Madde 223, — Toplanan alacaklılar, tasfiyenin havale edileceği iflas idaresinin kaç kişiden teşekkül ede

ceği hakkında karar verirler ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından seçecekleri bir misli 
adayı icra tetkik merciine ibildirirler. Merci, iflas idaresini oluşturacak olanları gösterilen aidaylar arasından 
seçer. Ancak, iflas idaresi için tek kişi kararlaştırılmış olsa dahi, merci, iflas idaresini oluşturacaklardan en 
az hir 'kişiyi kurulca seçilen adaylar dışından da seçebilir. 

Tasfiye, iflas dairesince, yukarıidaki fıkraya göre teşkil edilen iflas idaresine havale olunur. İflas idare
sine, Adalelt Bakanlığınca hazırlanan ve tilki yılda bir yenilenen ücret tarifesine ıgöre ücret ödenir. 

İflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. 'Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir: 
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MADDE 22. — îcra ve lfla_s Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir.- Borçlu, 
bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını Mas talebine eklemek 
zorundadır. İflas talebi, 166 ncı maddenin 2 nci fıkra sındaki usulle ilan edilir.» 

MADDE 23. — İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci sırası aşağıdaki 
sekide değiştirilmiştir. 

«iBlrinci Sıra 

A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;. 
B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, katip ve müstahdemleri ile müessesede 

daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri; 
C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair 

işçilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret ve para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri; 
D) Cenaze masraf lan; 
E) İlama müstenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı» koca ve Çocuk nafakaları; 
F) İşçi ihbar ve kıdem tazminatları.» 

MADDE 24. _— İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti, i'66 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle, ilan 
eder. IBU maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.» 

MADDE 25. — İcra ve Mas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22li. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Memur, 
alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmi senetle sabit olan kişilerden bir veya 
iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil der. 

Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alaeaklar tutarının en az dörtte birini temsil etmesi 
halinde toplantı nisabı hâsıl olur. Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarısına 
sahip olması şarttır. 

Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alımı: 
Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder. Büronun işlemlerine karşı ilgililer, 

toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette bulunabilirler. ŞMyet ssbebmin yerinde 
görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikâyet red olunur. , 

MADDE 26. — İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değâştkilrniştir. 
«Madde 223. — İflas idaresi üç kişiden oluşur, Toplanan alacaklılarım yapacağı seçimde, bu sayının iki 

katı, bu konuda- yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört âdedi alacak tutarı? 
• na göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki âdedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerse seçilir ve 

icra tetkik merciine bildirilir. îcra tetkik mercii, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseri
yetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı eksedyetiniin göstterdâği i ü 

(Tasfiye* iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen, iflas idaresine havale olunur. 
İflas idaresi kararlarını çoğunlukla alır. İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligatı 

kabulle elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ mas-
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1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacakların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida
rece kabul edilen alacalklar ile İstihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hâdiseye uygun 
görmediklerine karşı yedi 'gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 

2. iîflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdikine 
arz etmek», 

MADDE 27. — İcra ve iflas Kanununun 226 n a maddesinin İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«idare, ikiiyüzfrin liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan alacak
lılar (toplanmasının1 vereceği yetkiyle sulh olabilir ve tahkim yapabilir.» 

MADDE 28. — Ücra ve İflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, V6 ve 359 uncu maddelerin icra daire
lerine ait bükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. 

İcra tetkik mercii, Mas idaresi üzerinde gözetilm yetikisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teslk.il 
edenlerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine evvelki nam
zetler arasından veya dışardan yenisini seçer. 

îflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar, !Bu davalara adliye mah
kemelerinde bakılır. 

tflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» 

MADDE 29. — (tcra ve tflas Kanununun 234 ün?ü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Mas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları yurt sathında itrajı en yüksek beş gazete
den birinde yaptıracağı ilan yoluyla haberdar eder.» 

MADDE 30. — İcra ve iflas Kanununun 240 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 240. — Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklı

lar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacaklılar toplantısının gündemindeki konular hakkında ala-
calklıüann (oyu, kendilerinin1 bilinen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası no
terlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. 

Nisap hakkında 22(1 inci madde hükümleri uygulanır.» 

MADDE 31. — tcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Tetkik merciince mühlet yurit sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan olunur ve icra da
iresiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve demiz ticaretiyle meşgul 
ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir,; 'Borçlunun gemisi sicile (kayıtlı olduğu takdirde gemi 
sicil memuru, konkordato menli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu mad-
desindelki şerhin hukukî neticesini meydana getirir.» 
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rafları için avans vermek suretiyle iflas idaresince alına cak kararların kendiHerine tebliğini isteyebilirler. Bu 
muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar 

iflas idaresine, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda 'bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret öde
nir. 

iflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir : 
1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklıların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida

rece kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hadiseye uy
gun görmediklerine yedi gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 

2« İflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdiki
ne arz--etmek.» 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — İcra ve iflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu maddelerin icra daireleri
ne ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. 

İcra tetkik merci'i, iflas idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teşkil eden
lerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar ara
sından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer. 

İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mahke
melerinde bakılır. 

iflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» 

MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«iflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki usule 
göre ilan yoluyla haberdar eder. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
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MADDE 32. — icra Ve îflas Kanununun 290 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Ancak, borçlu, mühletin ilanından itibaren, 
konkordato tasdik kararı için gerdeli harcı karşılamak üzere buna yeter miktardaki malları üzerinde komise
rin nezareti altında tasarrufta 'bulunma yetkisi hariç olmalk üzere, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul 
satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler (hükümsüzdür.» 

MADDE 33. — İcra ve îflas Kanununun 292 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye yurt sat
hında trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi 
belli olan alacaklılara'posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olma
dıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır,.» 

MADDE 34. — tora ve İflas Kanununun 296 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir,: 

«Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan 
celse, yurt sathında trajı en yüksek 'beş gazeteden birinde ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için 
celsede bulunabilecekleri de ilana yazılır.» 

MADDE 35. — 'İcra ve îflas Kanununun 300 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş'tir. 

«Hüküm, kesinieşince- yurt sathında tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir; icra dairesi ile tapu 
dairesine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve borçlunun sıfatına ıgöre evvelce ihbar edil
miş ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur.» 

MADDE 36. — İcra ve İflas Kanununun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 302. — Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan ala

caklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim aksi takdirde 
tebliğ tarihinden itibaren 'başlamak üzere yedi günlük bîr müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava açma
yanların hakları düşer.» 

MADDE 37s — İcra ve İflas Kanununun 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir.» 

'MADDE 38̂  — İcra ve İflas Kanununun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«)Bir numaralı 'bentte yazılı malların kıymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur.» 

MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda 
bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif 
hapis cezasıyla mahkûm edilir. Borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım geldiği 
ispat olunursa borçluya ceza verilmez.» 

MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 338. — Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti 
üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili 
alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, 
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MADDE 32. — tcra ve tflas Kanununun 290 inen maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Fakat, 'borçlu, mühletin ilanından . iti'baren, 
rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi 
takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. Ancak konkordato tasdik kararı için gerekli harcı karşılamak üzere bu
na yeter miktardaki malları üzerinde komiserin nezareti altında tasarrufta'bulunabilir.» 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 40. — tcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 338,— Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikayeti 
üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili 
alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, 
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asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede
ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden
mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay
dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra 
borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. Borçlu yeniden 
ödemelerini tatil ederse bakiye cezası infaz olunur, an^ak bakiye borcun tamamını öderse cezadan kurtulur. 

Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen 
para ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini 
ortadan kaldırmaz. 

İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep 
tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» 

MADDE 41. — İcra ve tflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan 
borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii 
tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 42. — İcra ve iflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından 
sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üze
rine, tetkik mercii tarafından, on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 43. — tera ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işlin, yapılması veya 'bir işin yapılmaması yahut 
bir irtifa hakkının tahmili veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine makbul mazerete müstenit olmaya
rak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından 
on günden bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 44. — İcra ve İflas Kanununa 352 nci maddesinden sonra aşağıdaki 352a. maddesi eklenmiş
tir. 

«Madde 352. — a) Bu Kanun uyarınca nükmoluna n cezalar tecil edilemez, hürriyeti 'bağlayıcı cezalar 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı para cezasına ve tedbirlere çevrilemez, 
failleri hakkında Türk Ceza Kanunumun 119 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 45. — icra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden 
itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 
6, 7, '8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 
10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüznin lirayı geçmesi şarttır.» 

MADDE 46. — İcra ve îflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, bu fıkraya 

göre incelenmek üzere geri çevireibiieceği gibi doğrudan da karara bağlayabilir.» 
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asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede
ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden
mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay
dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra 
borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. 

Borçlu ödemelerini tekrar keserse, geri kalan cezası infaz olunur, ancak, bakiye borcun tamamını ödediği 
taktirde cezadan kurtulur. 

Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen pa
ra ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini or
tadan kaldırmaz. 

İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmliş ise, bunlar talep 
tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» 

MADDE 41. — icra ve İflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştı
rılan borcu ödeme şartını, mak'bul bir sebep olmaksızın i'hlal eden borçlu, alacaklının şikayeti üzerine tetkik 
mercii tarafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 42. — tcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilamın icrasından 
sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti 
üzerine, tetkik mercii tarafından, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması 
yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine mak'bul mazerete müstenit 
olmayarak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikayeti üzerine, tetkik mercii ta
rafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile bu 
fıkranın son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«9. Menkul ve gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fesih talebinin reddine; 
İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itiba

ren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu 
bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüzbin lirayı geçmesi şarttır.» 

MADDE 46. — İcra ve İflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, geri çevir-

meyip doğrudan karara bağlar.» 
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MADDE 47. — lef a ve İflas Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 109 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — İcra ve İflas Kanununun bu Kanunla değiştirilen hükümleri kanunun yürürlüğe gir
mesinden önceki olay ve işlemler hakkında da uygulanır, 

Şu kadar ki, bu Kanunun, İcra ve İflas Kanununun; 
a) 59, 62, 162 ve 168 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapı

lacak takipler hakkında, 
'b) 68 ve 68a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak itirazlar 

hakkında, 
c) 78 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak taksit sözleşme

leri hakkında, 

d) 79 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak şikayetler hak
kında, 

e) l'lö, 129 ve- 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra vuku 
bulacak satış talepleri üzerine yapılacak satışlar hakkında, 

f) 135 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra kesinleşen satışlar hak
kında, 

g) 221 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak alacaklılar 
toplantısı hakkında, 

h) 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak iflas idare 
memuru seçimleri ile tahakkuk ettirilecek ücretler hakkında, 

ı) 166, 219, 234, 240, 288, 292, 296 ve 300 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğünden sonra yapılacak ilanlar hakkında, 

j) '302 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlar hak
kında» 

k) 337, 338, 340, 341 ve 343 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile Bu Kanunla getirilen 
342a maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra işlenecek suçlar hakkında, 

1) 363 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlara kar
şı yapılacak temyiz talepleri hakkında. 

Uygulanır, 
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MADDE 47. — a) tcra ve İflas Kanununun 14 ve 109 uncu maddelerinin ikinci fıkraları, 
Ib) 25.4.1985 gün ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri, 
c) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü, maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtOt MADDE — Tasarının Geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tanninden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 . 5 . 1985 

T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçimleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Vt Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
U* C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Balkanı V. 
M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. NK Türel 

Tarım' Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakamı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Balkanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyail Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 



- 31 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 48. — Tasarının 48 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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