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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2004 sayılı İcra ve İ flâş Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve ,bu ka
mımı bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanını tasarısının öncelik ve ivedilikle müzake
resine başlandı ve maddeleri üzerinde bir ısüre 
görüşüldü. 

İcra ve iflâs kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşmelerin bitimine kadar •Genel Kurul un Salı, 
Çarşamba ve Parşem'be günleri saat 10 da top
lanmasına dair önerge kabul edildi. 

Vakit ilerlemiş bulunduğundan î) Aralık 1964 
Çarşamba, günü saat 10 da toplanılmak: üzere 
birleşime son verildi. 

B aş kan 
Başkanvekili 

Muhittin Kılıç, 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,20 

BAŞKAN — Başkan vekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN .— Çoğunluğumuz vardır, 14 ncü 
Birleşimi 'açıyorum. Komisyon, üyeleri lütfen 

yerlerini alsınlar. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —- Afyon Karahisar Uy esi Mustafa Yılmaz 
Inceoğht'nnn, Başkanlığın tutumu hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, zaptı 
sabık hakkında, usul (bakımından, Komisyon ve 
Başkanlığın tutumu hakkında konuşmak üzere 
gündem dışı söz verilmesini istiyen Sayın Mus
tafa Yılmaz İnccoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın İnceoğlu. 

MUSTAFA YİLMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; dün görüşülmesine başladığımız İcra 
ve İflâs Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısının gerekçe tutanağında her mad
denin değiştirge sebepleri izah edilirken yalnız 
eski kanundaki esas madde numaraları yazıl
mak suretiyle izah edilmiştir. Aslında tasarıda
ki yeni konulan madde numaraları değiştirilen 
maddelerin sıra numarasıdır. Bu itibarla ibu 

I 
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numaralara sıra numarası demek daha doğru 
olurdu. Ben verdiğim önergede esas madde nu
maralarını yazdığım için «'17 ned madde hakkında 
verdiğim değiştirge önergem bu 'kanunun mü
zakeresi sırasında okunmadığından ve oylama 
sırasında söz alınamıyacağından bilâhara Sayın 
Başka a''a oturduğum yerden hatırlatınca, her 
nedense Başkan, konuşmalarıma diikkat etme
mi biraz önce kürsüde Komisyon Sözcüsü Sa
yın Âmil Artııs'a da hâkimlik yaptığı için bun
ları bilemiyeceğini söylemek suretiyle yakışık
sız kelâmda bulunduğumu ihtar eltiler. Hal
buki bendeniz Sayın Amil Artus'tan bahseder
ken peşinen kendilerine hürmetimiz olduğunu 
ifade1 ettikten sonra kendilerinin muhtelif ka
demelerde hâkimliklerde bulunduğunu tatbikat
la nazariyatın biribirine uymadığını ifade et
mek istedim. Sayın Amil Art us bu sözden al in
şalardı söz alıp kendileri cevabını veı^hilirler
di. 
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Sayın Başkan, madde numaralarını yanlış 

yazdığımı söyledi. Sanki tcra ve İflâs Kanunu
nu yalnız sen bidiyormuşsun gibi bir eda takmı
yorsun dedi. Meclisi tahakküm altına almak is
tiyorsun dedi. Bidayette okunmıyan 37 nei mad
de yerine 58 nei madde numarasını söyleyince 
•Başkanlık Divanına iftira -ediyorsam, 'dedi. 
37 nei madde hakkındaki takririmin okunma
dığı anlaşılınca, bu takriri sonradan verdin, 
dedi. 

Usul hakkında çıkan bir münakaşa sırasında 
söz istediğim halde «4ben anlatacağım otur ye
rine» diye muhtelif: defalar azarladı. Bunların 
hepsini müsaadenizle cevaplandırmak mecburi
yetindeyim. 

tcra ve iflâs Kanununu yalnız ben biliyo
rum gibi bir eda takınmam asla varit değildir. 
Esasen böyle bir şey olamaz. Böyle anlaşılmış 
ise Yüksek Meclisinizden özür dilerim. 

Başkanlık ' Divanına, iftira etmeme hiçbir se
bep yoktur. Şayet böyle bir şüpheleri varsa 
açıklamalarını rica ederim. 

37 nei madde hakkında takrir sonradan ve
rilmiştir deniyor, böyle bir şey katiyen varidola-
maz. Maddeye sıra gelmezden imce göndermiş
tim. Ancak maddeler süratle okunup geçmekte 
olduğundan diğer maddeler hakkında, evvelden 
not ettiğim/fakat takrirlerini henüz hazırlıyama-

• dığımdan bu hususlarda değiştirge önergesi yaz
makla meşgul olduğum için 37 nei maddenin 

okunduğunu anlıyamadım. Bundan dolayı da 
.özür dilerim. 

l'sul hakkında (-ikan bir münaşadan sonra 
sayın komisyon sözcüsü söz alarak hâkimlik yap
tığından bahsettikten sonra ben de söz istediğim
de gerek komisyon sözcüsünden sonra.süz istiyen 
milletvekiline söz verilmesi lâzımgeldiği ve ge
rekse usul bakımından diyeceklerimi kürsüden 
ifade etmem bakımından «('iz vermesi icabederken 
«otur yerine hakkında muamele yaparını» diye 
tokmakla masaya vurmak suretiyle azarlaması 
çok sert ve sinirli hitapta bulunması usule uygun 
değildir. 

Komisyonda, ekseriyet olmadan müzakereler 
cereyan etmiştir, bu hususta, feragati a, çalışan sa
yın arkadaşlara teşekkür ederim. Ancak her 
Üyenin, fikrine hürmet gösterilmesi lâzımgelirken 
sırf kendi görüşlerini kabul ettirmek için dolam
baçlı yollardan, hattâ komisyon sözcüsü ve başka-
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nının yekdiğerini tekzibedecek şekilde beyanda 
bulunarak görüşlerinde ısrar ve taasup gösterme
lerini doğru bulmuyorum. 

Komisyon tasarısı 4 . 12 . 1964 Cuma günü 
üyelerin gardroplarma konmuştur. Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi günleri Senato tatil olduğundan 
ancak Salı günü sayın üyelerin ellerine geçmiş
tir. Şu halde tasarıyı hiç tetkik etmek imkânı 
bulunmadan müzakeresine başlanmıştır. Eğer sa
yın üyeler tasarı üzerinde tetkikat yapmak fır
satını bulmuş olsalardı her halde benden daha iyi 
ve daha fazla ikna edici teklif ve mütalâalarda 
bulunurlardı ve her halde netice daha iyi olurdu. 

58 nei madde hakkında -verdiğim değiştirge 
önergesinin esbabı nıucibesi okunurken ilmine, 
irfanına, müktesabatma inandığım ve derin say
gı gösterdiğim Sayın Suphi Bat ur arkadaşımız 
evvelden tetkik etmiş olsalardı şüphesiz okunan 
kışının esbabı mucibe olduğunu fark ederek bu
nun hepsimi takrir, bu nasıl şey, mealinde yük
sek sesle konuşmazlardı. 

Sayın Komisyon Başkanı ve sözcüsü verdik
leri takrir ile müddetin çok az kaldığından, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini teklif etmeleri 
üzerim» cihetteki Yüksek Meclis kabul buyurdu
lar. Üstelik komisyon bir de yalnız değiştirge 
önergeleri üzerinde müzakere açılmasını istedi
ler. Tetkik fırsatı verilmemiş tasarı burada oku
nunca hemen değiştirge, önergeleri yazılmak 
mümkün müdür? El insaf vel marhame diye işte 
buna denir arkadaşlar. Bendeniz evvelce aldığım 
malûmata göıte, tasarının Yüksek Meclisimizden 
çıkması •için henüz ikinci gün olduğunu kâtip ar
kadaşlar söylemişlerdi. Burada tarihini tesbit 
edemedim, dedikleri kadar kısa bir gün kalma
mıştır, arkadaşlar. Toplumu yakından ilgilen
diren, ticari ahlâk ve iktisadi hayatımızın can 
damarını teşkil eden ve yıllardan beri çıkarılması 
beklenilen ve çeşitli mütalâalar ileri sürülmüş 
ve bu yüzden birkaç-kere değişikliğe uğramış ta
sarı üzerinde boşluk kalmaması için üyelere üç beş 
gün etekik imkânı verilse idi daha iyi olmaz mı 
idi? Eğer komisyonda 3 - 5 kişinin tetkiki ile 
yetin ilecek, olsaydı Yüksek Heyetinize lüzum kal
mazdı. 

Görüyorsunuz ki, dört saat içinde tasarı he
men hemen yarıya geldi. Böyle gayret edersek 
evvel Allah bugün bitmesi mukadderdir. Fakat 
bu gece olsun tetkik imkânını bulan kıymetli ar-
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kadaşlarımızm değerli mütalâaları ile dünkü sü
rati frenlemiş olacaklarını talimin ederim. 

Denebilir ki, senin tetkik edebildiğin kadar 
diğer üyelerin de şimdiye kadar tetkik etmiş ol
maları lâzımdı. Ben de hemen arz edeyim ki 
her üyenin muhtelif komisyonlarda işleri vardır. 
Bendenizin başka bir komisyonda vazifem olmadı
ğından bu tasarı komisyonda görüşülmeye baş
ladığı günden beri komisyon müzakerelerini de 
takibetmek suretiyle ve merak saikasiyla ve tat
bikatta çektiğim ıstırapların bir daha hiçbir va- . 
tandaşa nasip olmaması için elimden geldiği ka
dar günlerce çalıştım. Fikrime uygun düşmiyen
leri Yüksek Heyete arz etmek vicdani vazifem
dir. Takdir elbette sizlere aittir. 

3. — GÖRÜŞ 

1. — 2004 sayılı İcra ve t flâş Kanununun ba 
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve hu 
hamına bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni Ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi t/280, 
C. Senatosu 1/415) (S. Sayısı : İ81) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Ancak, 
yeni maddelerin müzakeresine geçmeden evvel, 
Başkanlığa verilmiş bulunan bâzı tekriri müza
kere takrirlerini Yüksek Heyetinize arz edeceğim 
ve üzerlerinde yapılacak görüşmelerden son
ra tekriri müzakereyi oylarınıza sunacağım. 
Ka'bul olunduğu takdirde tekriri müzakere ta-
lo'binin i'htüva ettiği 'maddenin tekrar görüşül
mesine geçilecektir. 

Sayın Mustafa Yılmaz lnceoğlu'nun 20 nci 
maddenin tekriri 'müzakeresi ve tadili (hakkın
da ibir teklifi vardır. Ancak biz Millet Meclisi 
metninde meiveudolan 20 nci maddenin Senato 
komisyonunca kabul edilmediğini rn.dtin.de gör
mekteyiz. Bu hususta komisyonun mütalâasını 
rica ediyoruz. Saym tneeoğlu 20 nci madde 
üzerinde tekriri müzakere acımakta ve edhafbı 
mucizesini de 37 nci maddeye atııf yapmakta
dır. Ilal'bukfl, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kaibıtî ettiği metinde Ibiz 'böyle bir hususa 

J — — • . . — . _ _ _ _ _ 

(1) 481 S. Sayılı basmayan 8 . 12 . 1964 
günlü 1$ ı\cü Birleşim tutanağının şonundadır, 
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Netice olarak; şunu arz etmek isterim ki, sı

nıf arkadaşım olan Sayın Başkan Muhittin Kılıç 
ile şimdiye kadar aramızda katiyen bir ihtilâf hâ
sıl olmadığından şahsıma karşı vâki sert muame
lelerini sırf hüsnüniyetle Başkanlık otoritesini 
temin etmek bakımından olduğuna katiyetle ina
nıyorum. Benim mukabelem de asap bozuklu
ğundan ileri geldiğinden Yüksek Heyetinize kar
şı bir kusur işlemişsem özür dilerim. Münaşa-
yı uzatmadan usul hakkında kürsüye davet etmiş 
olsalardı karşılıklı münakaşaya mahal kalmıya-
caktı. İnşallah bundan sonra bu gibi müessif 
münakaşalara karşılıklı olarak sebebiyet veril mi-
yeceğini ümit ve tahmin eder hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 

ÜLEN İŞLER 

rasl anlamaktayız. .Eğer (böyle bir husus mev
cut değil ise, o takdirde Meclisimizde böyle 
İbir müzakerenin yapılmasına imkân gornıemek-
teyiz. Umumi Heyetin aydınlanması bakımın
dan komisyon sözcüsünden veya 'başkanından 
'malûmat vermesini rica ediyoruz» 

ANAYABA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başikan, muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri, mevzuuibahis 20 nci mad
de, ki İcra ve İflâs Kanununun tadili hakkında 
getirilen ve Mecliste müzakere edilen 37 nci 
maddedir. Komisyonumuz bu maddeyi sistem 
itibariyle İcra ve İflâs Kanununa İbir taamız 
teşkil eder gördüğü için çıkarmıştır. Takdir 
'buyurursunuz ki cari müzakerelerde eğer mü
zakere açıldığı takdirde Hm doğrudan doğru
ya Heyeti Umumiye adına vazife gören kiomfe-
yonun getirdiği metin üzerinde cereyan eder. 
Eğer komisyonun getirdiği metnin dışında bir 
mütalâa meivzuulbaihiis ise evvelâ o husus hak
kında bir takrir ve taileıp iktiza eder. Heyeti 
Umumiyece iltifata maz'har olursa ondan son
ra görüşülmesi mevzuufbalhis olur. Yoksa, He
yeti LTmum!İ!ye adına vaziife gören Anayasa ve 
Adalet Komisyonu 'bunu 'metinden çıkarmış
tır ve müzakere için 'huzurunuza gelen korniş. 
yon raporanda 'bu mevcut değildir. Hal Iböy1]'© 
iken ibir n'oktaya temas etmek zaruretini duy-* 
•muş .bulunu/yorum ve komisyon adına MuOı'tê  
rem Heyetinize şu .mâruzâtı sunmak İbir veclbe-
haline gelmektedir. 

http://rn.dtin.de
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îvomisyionlarm nasıl çalıştığı (bütan arka

daşlarda 'malûmdur. Parlâmento sistemlinde 
komisyonlar bir yoklama ile, eğer nisap niev-
cut ise kendisine havale edilmiş mevzuun mü
zakeresine geçerler, hu arada üyelerin diğer 
komisyonlarda, Heyeti Umumiyede işleri o'lür, 
giderler ve gelirler, bu ta nisap yoktur id
diası komisyonda serdedilip ekseriyetin olma
dığı tahakkuk edinceye kadar nisap varmış 
farz olunur ve müzakereye devam olunur. Hal
buki muhterem arkadaşımız Sayın ince/oğlu bü
tün komisyon 'müzakerelerini takibetmiş, faka't 
maalesef Parlâmento adaibmm da 'biraz dıŞına 
çıkarak ekseriyet olmadan komisyon kanunu 
müzakere etti gibi !bir töhmetle suçlandırmış 
bulunuyor. İstifham edeyim ki 'bütün Türkiye 
Parlâmentoya gözünü dikmiş ve Parlâmento
nun çalışmaları hattâ bu çalışmaların yerinde 
olup olmadığı gibi 'bir münakaşa iıçinde iken, 
izin versin 'de kendi iştirak ettiği komisyonu 
ekserîyetsiz, mesuliy etsiz hissinden, âri toplan
tılarla kanun müzakere ettiği yolundaki iddi
alarını lütfen geri alsınlar. (Aldılar, aldılar 
sesleri.) özür diliyeyim, kongrelerden (bahset
tiler. Bendeniz Ada'let Partisi mensulbu, Sa
yın Nusret Tuna Adalet Partisi mensulbu ola
rak kongrenin arifesinde gece saat 10 a kadar 
•müzakerelere devam ettik. Ancak 'müzakereler 
ikmal edildiği içindir ki, vazifemiz bitmiş ola
rak ayrıldık. Yoksa kongre hazırlıkları ıvar di
ye vazifemizden ne içtinalbettik, ne de her han
gi ibir mazeret ileri sürdük. Burada bir nıev-
zudan alınmış veya bir münakaşa meivzuıma 
girmiş hır arkadaşın, topyekûn encümenin me
saisine, ekseriyet olmadan kanun müzakere 
ediyorlar gibi zapta geçecek şekildeki konuş
malarını çok üzüntü ile karşılarım. 

Kendileri, hütün müzakereleri taldlbettiler, 
•muhtelif mevzularda taleplerde 'bulundular, 
encümen çalınmalarımda cari usule göre encü
men üyesi tolimıyanların talepleri, bir encümen 
üyesi tarafından kabu1! edildiği takdirde ga
yet tabiîdir ki müzakere meıvzuu olur. Oumhu-
riyet Senatosu üyesi olarak yalnız encümende
ki müzakereleri takip ve kendi taleplerini 
'beyanla yetinllir. Ama müzakereye almak ımev-
zuu doğrudan doğruya encümenden hir arka
daşın 'bunu takalbfo'ülüne bağlıdır. Bunlar cari j 
teamül, örf ve İçtüzük hükümleridir. Bütün 
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•bunları beyan ettikten Sonra, gönlümüz isterdi 
ki orada kendileri aynı iddiaları dermeyan et
sinler ve huzurunuza gelen kanuna tetkik edil
meden sanki geçiştirilmiş -gi'bi ibir hava ver
mesinler. Bir küsur ay şu kanun encümenimiz
de müzakere edildi. Ve 'Meclisten gelen mad
delerin İbir kısmı tamamen değiştirildi, İbir kıs
mı tamamen kaldırıldı ve eski madde ihya edil
di. Bütün hu titizlik neticesinde 'bir de itham 
ve. bir nevi gayrimeşru bir müzakere ile 
itham edilmiş olmam azı üzüntüyle karşıladım. 
Bu 'İtibarla tekrar mevzua dönüyorum. 20 nci 
madde, ki icra ve İflâs Kanununun 37 ilci mad
desi, komisyonuımu'z tarafından çıkarılmıştır. 
Yani bu müzakere edilen kendi komisyonunu
zun raporunda bulunmadığı için bunun usulü 
kısmını Başkanlığa bırakıyorum. Saygılarımla 

MUSTAFA YTLMAZ INCEO&LU (Afyon 
Karalhisar) — Müsaadenizle tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika Başkan
lığın sunuşunu arz edeyim. Sayın îneeloğlu'-
nun takriri Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanının 'beyanı mmivacehesinde Millet Meclisi 
metninde 'bulunup, Anayasa ve Adalet Komis
yonunun Heyeti Umu'miyeye getirdiği metinde 
bulunmamaktadır. Böyle hir metnin müzake
resi ancak Millet Meclisi metnind'e yer almış 
bulunan maddenin tasarıya ithali takibine ait 
(bulunduğu cihetle Sayın İneeoğlu'nun tekriri 
müzakere ve tâdil teklifini hain takririni oya 
ve Heyeti Umumiyeye arz etmiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Tavzih etmeme müsaade eder 
misiniz?.. 

•BAŞKAN — Bir dakika müsaade 'buyurur-
sanoiz, 'başkanlığın ve Umumi Heyetin çalışma
sının daha salim yürütülmesi ümkânı sağlana
caktır. 

Sayın Yoztgat Senatörü İsmail Yeşilyurt'un 
Heyeti TTmumiyece oylanmış 33 ncü maddenin 
tekriri müzakere ile yeniden tetkiki takibi var
dır. Tekriri müzakere talelba ve gerekçesini 
havi tadil talebini Yüksek Heyetinize okuta
rak arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kalbul 

ettiği 33 ncü ve 

351 
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İcra ve tflâs Kanununun 62 nci maddesi 

hakkında tekriri 'müzakere açılması teklifini 
havi önergedir. 

. Yüce .Senatonun 8 . 12 .1964 tarihli bir
leşiminde tcra- ve tflâs Kanununun tadili tek
lif inin görüşrneleri sırasında : 

Komisyon; 33 ncü 'maddesinin gör'üşülme-
sinde, îcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla değişik 62 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kaüral 
ettiği 62 nci maddenin 2 nci fıkrasının kaldı
rılarak Büyük Millet Meclisince kaibul edilen 
metnin aynen kalması şeklindeki teklifimiz 
Başkanlıkça levveldıen verilen bir karara ımüs-
teniden tekriri müzakere teklifimi'iz baki kal
mak şartiylc oylamaya konulmamıştır. 

Muhterem Başka nbğm Ibu kararına müsteni
den îcra ve tflâs Kanununun 62 nci maddesi
nin yeniden tekriri müzakere açılarak 62 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı bulunan (îti-
raz üç gün içinde aynen alacaklıya telbliğe gön
derilir. İtirazla birlikte tejbliğ masraflarını 
ödemiyen borçlu Hiraz etmemiş sayılır) metni
nin kaldırılarak 62 nci maddenin: 

«'itiraz etmek istiyen »borçlu, itirazını, öde
me emrinin teibliği tarihinden 7 gün içinde di
lekçe ile veya siözİü olarak icra dairesine lbil-
dirmeıye ımedburdur. İtiraz, takilbi yapan icra 
dairesinden gayri bir icra dairesine yapıldığı 
takdirde bu daire gereken lıarc ve masrafları 
itirazla birlikte alarak yetkili icra dairesine 
gönderir. 

Borcum bir- kısmına itiraz eden borçlunun 
o kısmın cilhet ve miktarını aç:!kça göstermesi] 
lâzımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sa
yılır. 

Borçlu itirazında, setbep 'bildirmediği takdir
de, itirazın kaldırılması duruşmasında ancak 
alacaklının istin a d ettiği senet metninden anla
şılan itiraz sebeplerini ileri süretbilir. 

Borçlu takibin m'üstenidi olan senet altın
daki imzayı reddediyîorsa, /bunu, itirazında 
aynaca beyan etmelidir. Aksi takdirde icra ta
kibinde senet kendisinden sâdır sayılır. 

'Borçlu isteırse itirazda bulunduğuna dair 
kendisine -bir belge verilir. Bu belge hiçlbir 
resim ve harca ta'bi değildir.» 

Okunan yapılı şekilde kalbulünü arz ve tek-
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lif ederim. Eslbabı mırcifbesi şifai olarak arz 
edilecektir. 

Yozgat . 
İsmail Yeşil'yurt 

BAŞKAN 
efendim ? 

İSMAİL YEŞİLYURT 
edeceğim. 

Gerekçesini arz edecek misiniz 

(Yozgat) —. Evet 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) --,• Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, bu kürsüye vicdani vazifemi ifa etmek 
niyetiyle gelmiş bulunmaktayım. Muhterem Se
natonun dünkü yapmış bulunduğu toplantıda 
bizzat tarafımdan komisyonun notu üçüncü ve 
îcra ve tflâs Kanununun 62 nci maddesinin 
ikinci bendinin kaldırılarak tayyı ile Millet 
Meclisi bendinin aynen ipka cdiknesi hususun
daki vâki teklifini Muhterem Başkanlık daha 
evvelce Divanın vermiş bulunduğu bir karara 
müsteniden bu misııllü takrirleri oya koyma
mak ve bir şartla tekriri müzakere talebimiz 
baki kalmak şartiyle karar vermiş bulunması 
sebebiyle bu karara müsteniden muhterem hu
zurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bana öyle geliyor 
ki, bu işin içinde bulunan yani bizzat tcra. ve 
İflâs Kanununu tatbik eden arkadaşlar bunu 
pekâlâ bilirler ki, mevcut bulunan ikinci mad
dedeki «itirazın bir sureti karşı tarafa tebliğ 
edilir» cümlesi fuzuli olur, beyhude icra me
murlarını iş yapmaya davet ve bilhassa madde
nin metni itibariyle fuzuli olduğuna bendeniz 
hukukan kaani bulunmaktayım. Şöyle ki ; iti
razlar, aynı maddede, «dilekçe ile veyahut ya
zılı olarak» yapılabilir demekte ise bir borçlu 
dosyayı çıkarıp üzerinde itirazını bir, bir bildir
diği andan itibaren icra memuruna bir vazife 
ve külfet tahmil edilmektedir. Şöyle ki : îcra 
memuru zabıtta borçlunun vâki itirazının bir 
suret veya iki suretini çıkararak bir de tebligat. 
doldurarak karşı tarafa göndermek gibi bir 
mecburiyet arz etmektedir. Bunun mahzurları 
başka, bir yerde bulunan borçlu itiraz ettiği an
dan itibaren icra memuruna gelmiş bulunan 
itiraz, elimizdeki mevcut bulunan tcra ve tflâs 
Kanununa göre itiraz sayılmaktadır. Bir nüs
ha gönderilmiştir, bunun ikinci nüshasının icra 
memuru tarafından tekrar çıkarılması ve teb-
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İiği tamamen fuzuli ve yersiz olduğuna kaani 
Iralnmaktayım. Ben bu arada Muhterem Heye
tinize bir hususu da arz etmekte fayda umuyo
rum. Şöyle ki ; benden evvel arkadaşlarımız da 
bir nebze buna temas ettiler. Muhterem arka
daşlarım, bugün görüşülmekte bulunan icra ve 
iflâs Kanunu bu milletin netice itibariyle ikti
sadi ve ticari kaderini değiştiren bir mevzu bu
lunduğuna göre; bu mevzu üzerine muhteıem 
hukukçu arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım 
eğilerek kabul edilmiş bulunan ivedilik ve önce
lik kararının kanunun öne alınması şeklinde 
kabulü ile bu maddeler üzerinde derinliğine ve 
genişliğine, mutlaka fikirlerini beyan ile netice 
itibariyle ihdas edilmiş bulunan bir hakkın ko
layca temini için icabeden hukukî kaidelerin 
konması gerektiği kanaatindeyim. Bendeniz, bu 
arada bir nebze de muhterem komisyondan bir 
ricada bulunacağım. 

Komisyon bu kanun tasarısını hazırlarken 
mutlaka çalıştılar, ve kendilerine her bakımdan 
itimadettiğimiz ve güvendiğimiz, liyakati arı ile 
maruf ve meşhur olan dostlarımız biraz da bu 
arada tatbikatçıların ve bizzat mevcut bulunan 
bu noksanlıklar sebebiyle icra dairelerinde acı
sını sinesinde çeken hukukçu arkadaşlarımın 
kanun metnine ilâvesini veya tayymı istedikle
ri hususlarda da biraz müsamahakâr olmalarını 
ben hassaten istirham edeceğim. Evet, tasarının 
yalnız komisyon tarafından hazırlanmış bulun
ması mutlaka onların bir emek, bir sây mahsulü 
bulunmasından dolayı kendilerine müteşekkiriz. 
Yalnız Heyeti Umumiyede de bunun enine ve 
boyuna tetkikinde ve arkadaşlar tarafından 
bizzat tecrübelerine istinaden vermiş bulunduk
ları önergelerinde kendilerince müsamaha ile 
karşılanmasını bilhassa istirham ediyorum.. 

Muhterem arkadaşlarım, şu bir vakıadır. 
Bir kanunun Büyük Millet Meclisinde ve Sena
toda gelipte değiştirilebilmesi muazzam za
man ve emek sarfına mail olmaktadır. Bendeniz 
bir hâtıramı kaydetmeden geçemiyeceğim. 1946 
yılında bendeniz Hukuk Fakültesinde talebe 
iken o zaman bizim profesörümüz bulunan ve 
kendisini de onun talebeleri olarak takdim eden 
Sabri Şakir Ansay bir gün derse geldi, bize ay
nen şöyle söyledi : «Hükümet tarafında îcra ve 
iflâs kanunu tasarısı hazırlanmaktadır, hazır
lanmasında da hukukî zaruretler vardır, diye 
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bâzı maddelerin tadil edilmesi için kendisinin 
de bizzat komisyona giderek tadil tekliflerinde 
bulunacağını söylemişlerdi. 

Sene : 1946. Ben Fakülteden mezun oldum. 
1951 de Edirne'de vazife gördüğüm sırada ga
zetelerde büyük manşetli harflerle yeni gelen 
iktidarın bütün kanunları didiklemekte olduğu 
bu arada icra ve iflâs Kanununun da değişe
ceği ifade edilmekteydi. Aradan 19 sene geç
tikten sonra ancak ve ancak icra ve iflâs Ka
nununun tümü üzerinde esaslı bir değişiklik 
suretiyle bu kanun bugün yüce Senatonun hu
zurunda bulunmaktadır. Şu hale göre; muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun üzerine eğilmek
te fayda vardır. Bu kanunda mevcut bulunan 
ticaret erbabı, esnaf erbabı ve netieeten topye-
kûn Türk Milletinin kaderini değiştirecek bir 
kanun olması sebebiyle bu kanunu ivedilikle 
veya acele olarak hemen çıkarma yoluna git
menin yerinde bulunmadığı kanaatindeyim. Bu 
sebeple bendenizin teklifi bundan sonraki mad
deler üzerinde olacak. Ben, tatbikatçı olarak 
şuna inanıyorum ki, tekriri müzakere teklifinin 
lehinde oy verdiğiniz takdirde, bugün Türkiye'
nin gözleri bize çevirdiği gibi yine iş gören icra 
memurlarının da gözleri bize çevrilmiş bulun
maktadır. Eğer biz bu maddeyi aynen tatbik 
edersek, icra memurlarının işi bizatihi kanunun 
asıl gayesi çabukluk olduğuna göre bu çabuk
luğu kendiliğinden ortadan kaldırmış oluruz. 
Bu sebeple takririn lehinde rey kullanmanızı 
istirham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, hepinizin hatırlıya-
cağı, fakat tekrarında fayda mülâhaza ettiği
miz içtüzüğümüzün 77 nci maddesini okumak 
istiyorum. 

«Hatalı olarak kabul edilen hükümlerin dü
zeltilmesi. 

MADDE 77. — B i r tasarı veya teklifin ke
sin olarak oylanmasından önce, komisyon veya 
bir üye, tasarı veya teklifin bir veya birkaç 
maddesinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri 
sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını istiye-
bilir. 

O Senatosu, teklif sahibini, komisyonu ve 
Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul ve
ya reddi hakkında görüşmesiz işari oyla karar 
verir.» 

— 353 — 



C. Senatosu B : 14 
Buyurun komisyon. 

(Bir iddia mı vardır, sesleri) 
İçtüzüğü okudum, bir iddia vardır. Tekriri 

müzakere talebinin oylanması ve oyların o şe
kilde tecellisi takrir saıhibd tarafından istendiği 
cihetle maddeyi okumak zaruretinde kaldım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, muhterem arkadaşımız, 
dün kabul (buyurduğunuz 33 ncü maddenin 
getirdiği, îcra ve İflâs Kanununun değişik 62 
nci maddesinde hata yapıldığı, bunun yanlış 
olarak kabul edildiği kanaatindedir. Eski de
yimle tekriri müzakere istemektedir. Sayın 
Başkanım şimdi açıkladığı üzere, arkadaşınız 
hatalı surette kabul edilen 'bir maddenin tas
hihini istemektedir. Arkadaşımın kanaatine göre, 
maddeye ilâve edilmiş olan ikinci fıkra, yani 
itiraz 3 gün içinde aynen alacaklıya tebliğle 
gönderilir, fıkrası hatalıdır. Bunu koymak mem
leket realiteleri bakımından çok yanlıştır. Bunu 
çıkarmak lâzımgelir. Arkadaşımızın kanaati bu. 

Hatırlıyacaksmız; dün komisyonun burada 
direnmesine rağmen takip talebinde bulunduğu
na dair yalnız istiyen alacaklıya pulsuz bir mak
buz verilmesini değil, istemiyen, yani müracaat 
eden her alacaklıya takip talebinde bulunduğu
na dair pulsuz, bedava bir makbuz verilmesini 
Yüksek Senato kabul buyurdu, bir arkadaşımı
zın takriri üzerine. Halbuki o hâdisede, yüksek 
malûmları olduğu veçhile esas defterine her ta
kip, numara sırasiyle (kaydolunur ve esas defte
rindeki numara takip talebini ihtiva eden zap
tın üzerine damgayla vurulur. Eğer numara 
2525 ise 1964 senesinin yazılması ve altına bir 
çizgi çekilmesi suretiyle, 964 e 2525 diye o takip 
numarasını alır ve esas defterine kaydedildiği 
için bunun inkâr edilmesi, kaybolması, yok edil
mesi tehlikesi de mevcut değildir. Böyle olduğu 
halde ve tatbikatta bugüne kadar, çok nadir, an
cak bâzı resmî müesseseler ve bankalar takip ta
lebinde bulunduklarına dair -bir makbuz istemiş 
bulunmasına ve o fıkranın tatbikatı gayet sey
rek olmasına rağmen, Yüksek Senato her talep
te bulunana, kendisi istemese bile bir makbuz ve
rilmesi gerektiği kanısına vardı. Ve bu şekilde 
takriri kabul buyurdu. 

Şimdi bu görüştüğümüz husus, arz ettiğim 
madde ile kıyaslanamıyacak kadar önemli bir 
noktaya taallûk ediyor. O da; itirazın yapılmış 

9 .12 .1964 O : İ 
olup olmadığının alacaklıya bildirilmesidir. Ala
caklı bir takip talebinde bulunmuştur, masrafla
rını vermiştir, ödeme emri veya icra emri gitmiş
tir. Bu vaziyette borçlu acaba kendisine tebligat 
yapılmış da sükût mu etmiştir? Yoksa itirazda 
bulunmuş mudur? Bu keyfiyeti, alacaklının 
daima her gün icra dairesine gelip dosyasını çı
kartıp 20 bin, 30 bin dosyası olan icra daireleri
nin de dosyasını çıkarıp da itiraz yapılmış mı, 
yapılmamış mı diye şahsan tetkikine bırakmak 
şekli vardır. Bir de kendisine keyfiyetin bildiril
mesi şekli vardır. Konrsyon kendisine keyfiyetin 
bildirilmesinin zaruretine inandığı için bu hük
mü koymuştur. Neden zaruretine inanıyor ko
misyon? Çünkü aşağıda «İtiraz tarihinden isonra 
cereyan eden süreler var. İtiraz tarihinden son
ra cereyan eden sürelerinin itirazı bilmiyen bir 
alacaklıya karşı cereyan etmesini hak ve nasa-
fet kaideleriyle biz bağdaştıramadık, doğru bul
madık. Onun için itirazın alacaklıya tebliğini 
esas tuttuk. 'Sonra alacaklı gelip öğrenmiş olsa 
bile itirazı, bu öğrenme keyfiyeti; kâtibe gelip 
dosyayı açtırıp, itirazı görmek ve çekilip gitmek
ten ibaret olacağına göre bunu tesbite imkân ol-
mıyacaktır. Alacaklı itirazı öğrendiği halde iti
razı öğrenmediğini pekâlâ iddia edebilecektir ve 
itirazı öğrendiğini de kimse ispat edemiyecektir. 

Bu bakımdan, itirazı öğrendiği tarihten iti
baren cereyanı icabeden sürelerin işlemesi im
kânsız hale gelecektir. Bu sebeple de itirazın teb
liği zarureti hissedilmiş ve sözü geçen hüküm 
maddeye konulmuştur. Binaenaleyh, maddenin 
arkadaşımızın telâkki buyurdukları gibi yanlış
lıkla kabul edildiği kanısında değiliz. Şimdi bu 
mâruzâtımı biraz daha açıklamak istiyorum. 
Efendim, aşağıda gelecek olan 67 nci maddede 
şöyle bir hüküm var : 

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

Bu, Millet Meclisinden gelen metinde şöyle 
idi : Alacaklı itiraz tarihinden itibaren altı ay 
içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmaz
sa bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

GförÜ3^orsunuz ki, itiraz tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilamsız takip talebinde bulunmaz
sa, bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz 
denilmiştir. Fakat alacaklı itirazı öğrenmiş 
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midir, öğrenmemiş midir? Burası malûm değil
dir. Alacaklının gidip itirazı öğrendiği belli de
ğildir. Belki 'bâzı mühim sebeplerden dolayı icra 
dairesine gidememiş ve itirazı öğrenememiştir. 
Ve belki böylece bir Süre 15 gün, bir ay, hattâ 
bir buçuk ay böylece geçmiştir. Bu takdirde 
ilamsız takip talebinde bir daha bulunamıyaca-
ğını tesb'it için konan altı aylık süre kendiliğin
den hâdiseye göre dört aya, üç aya, üç buçuk 
aya inmektedir, tşte bu aksaklığı izale etmek 
için Millet Meclisinden ıgelen 67 nei maddenin 
sözü geçen fıkrası komisyonca değiştirilmiş ve 
(Alacaklı itirazın tebliği tarihinden itibaren al
tı ay içinde) denmek suretiyle tebliğ tarihinden 
itibaren altı aylık sürenin işlemesi ve bu suretle 
alacaklının haklarının korunması uygun bulun
muştur. Daha aşağıda buna benziyen bâzı hü
kümler de var. Şu anda hepsini teker teker arz 
etmeye lüzum görmüyorum. Görülüyor ki kanu
nun maddeleri birbirleri ile bir ahenk, teselsül 
ve insicam içindedirler. 

Bir yerine dokunduğunuz zamam diğer 'bü
tün maddeler de «ses verir. Komisyon bir ayı 
mütecaviz ibir zaman zarfımda bâzan bir mad
de üzerinde Ibir saati ten fazla tevakkuf etmek 
biıibu'çuk, iiki .saat tevakkuıf etmek süratiyle ve 
bütün 'saçlarını bu meslekte tecrübelerle ağart
mış 'olan arkadaşlarınız, sizi temsilen, sizin 
itimadettiğiniz kişiler alarak uzun ıtzadıya 
maddeler üzerinde, hükümler üzerinde tevak
kuf etmişler, ilgili 'bütün nıöbaziarı ellerinde 
bulundurmuşlar, İsviçre mehazından ve icra 
hâkimlerinin, Temyiz İcra Dairesi Reisinin 
mütalâalarımdan. faydalanmışlar ve bu suretle 
yanlış, bir iş yapmamak için elden ıgelen bütün 
gayreti sarf etmişlerdir. Arkadaşım çok doğru 
söylediler, !bu kanunlar, temel kamumlardır, 
kolay hazırlanmazlar. Başka memleketlerde 
stikiz sene, on seme 'hattâ onlbeş seme Ihazurlıklaı-
mn devam ettiği, ön komisyondan esas komis
yona ve oradan da Parlâmentoya tasarıların 
intikal ettiği bizce de mualıımdur. Fakat tek-. 
niık adamların, .mütehassıslarım katıldıkları bu 
çalışmalardan sonra ParlâmenıtoiKunı, teknik 
komisyondan kamun geçtikten sonra igenel kun 
ruilarda ekseriyetle t.aıkıltb edilen usul şudur : 
Kanun birçok maddeleriyle birbirleriyle alâ-
ikalı olduğu için* kanunum madde madde okun
maması) ve müzakere edilmemesi usulü Balı'da 
Ibeniimsemmiş olan bir usuldür. Dün bendeniz 
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takririmde bıı tezi savunmuştum. Ayrıca bu
nu çıkup izalha ılüzusm görmedim. Çünkü niha
yet önümüzdeki .günler içinde madde madde de 
okuısak kamumu bitirebiliriz kamısıyla müda
halede bulunmaidum yüksek takdirlerinize. Fa
kat arkadaşım biraz evvelki komuşjmıasımda 
okunduğu için bundam istifade ederek arzı ce
vap eıfcmelk 've bir noktayı' açıklamak istiyorum. 
Tutulan yol dainna budur. Meselâ; :on küsur 
sene içinde hazırlanan İsviçre Borçlar Kamu
nu ve Medeni Kanunu her iki Meclisin teknik 
komisyon!arında aylarca ıgörüşülmüş, kamunu 
hazırilıyan Eugen Hulber ismindeki Profesör, 
Meclise 'girmesini temin içim, Milletvekili ya
pılmış, kendisi kanunum dıışurda 'raportörü 
olduğu ve kamumu yazdığı için, komisyonda da 
kamunu savunmuş. ve teknik komisyondan, ih
tisas komisy onumdan. kanumı çıkııp Heyeti Umu-
miyeye ıgeıldikten sonra isviçre Meclisi kaııoı-
mim tümü hakkındaıki görüşmelerden sonra 
değiştirge önergesi verilen maddeleri ıgörüş-
müiş, onun duşludaki muaddeler üzerinde görüş-
ıime cereyan etmemiş ve kanum tüm ©larak oy
lanmıştır. Bumun (başka >çaresi yoktur. Çünkü 
böyle üçyüz, dörtyüz maddelik kanunlar 'bük
tün sistem itibariyle birbiriyle ahenklidir. Bir 
yerdeki bâr madde değiştiği zaman (bunum han
gi maddelere inikas edeceğini Ihuzurunuzda o 
Ikamumum müdafaasını yaıpam mütehassıs komis
yonun da ibu anda idrak etmesine imıkân yok
tur. Düın, nitekim (böyle bir şey oldu; bir yer
de ufak değişiklik olmuştun, hemen fıkrada, 
atıf 'yapılan fıkranın üçüncü fıkra değil 4 ııcü 
fıkra olması lâzumıgeldi. Anıcak madde geçtik
ten sonra omum tashihimi rica etmek imervkiim-
de kaldık. Bimaemaleylı yanlış bir metin çık
maması için bu yolun seçilmesi teamül olmuş
tur. Biızim teklifimiz yeni !bir usul değildir, 
kül halinde kabul ettirmek usulü değildir. En 
doğru usul de bu idi. 

Şimdi efendim, yime arkadaşım komisyo
nun anlayış göstermesini ve müsamahasını arzu 
ettiler. Görüyorsunuz komisyon verdiği tak
riri dalhi savunmamıştır, takdirinize Ibırafc 
mıştır. Her madde teker teker okunmakta
dır. Maddeler üzerindeki değiştirge önergele
rime 'anlıyalbildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü 
kadar cevap vermeye 'çalışıyoruz. Burnum dışın
da karar vermek daımıa Yüksek Heyetimize1 

aittir. Arkadaışlarım komisyonum 'geniş bir te-
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saiiııiülı içimde oilduğundan emin olabildi"] ©r. 
Hiçbir metin üzerinde biz direnmiyoruz. Yalnız 
müsaade buyurursanız kanunun hazırlanışına ait, 
sizleri tatmin için birkaç kelime ile arzı malû
mat etmek istiyorum. Tümü hakkında konuşmak 
fırsatını bulamamıştım. Bu itibarla vicdanları
nızı. ta tmin etmek için kanunun hazjrlanı.şına nit 
birkaç bilgi arz etmek isterim. 

Efendim, bu hazırlıklar arkadaşınım da bu
yurduklar ı gibi çok eski tarihlerden başlar. Ba
ka t bunun ciddi olarak ele alınması 19;!!) - "1960 
senelerine ulaşır. Yapılan şey ive idi:' Yapılan 
şey, 1940 da İcra ve İflâs Kanunu önemli bir 
tadile uğramıştır . Bu tadili yapmak için İsviç
re'nin Zürih kantonunun icra ve iflâs daireleri 
müfettişi Brofesür ljeeman Hükümetimizce cedbe-
dilmiş ve kendisi aylarca tercüman marifetiyle 
icra dairelerimizi dolaşmış icra memur ve muha
sebecileri ile görüşmüş ve bir rapor verip gil mis
tir. Leeman'ın rapoııı icra hâkimlerimiz tarafın
dan tetkik edilmiş, onların mütalâaları , icra hâ
kim ve memurlarının mütalâaları , Temyiz Mahke
mesi. İcra.ve İflâs Dairesi Reisinin ve üyelerinin 
mütalâaları alınarak hazırlanmış olan metin Mil
let 'Meclisine sevk edilmiş ve 1940 senesinde ya
pılan esaslı ve köklü tadilât bu suretle ortaya 
çıkmıştır. O tar ihten bu yana İcra ve İflâs Ka
nunumuz bir tâdil görmedi: Demek ki 24 sene 
İcra ve İflâs Kanununda bir tâdil yapılmamıştır. 
Bakat buna rağmen, ta tbikat ta bâzı hükümlerin 
aksadığından ve ihtiyaca, cevap vermediğinden 
ve kötü niyetli borçluların fazla, himameye nıaz-
lıar olduklarından daima İcra ve İflâs K a m u m 
gibi bir kanunun iyi bir şekilde tanzim edilebil
mesi iç.in. şu esasları nazara almış olmak lâzımgo-
lir : 

Birisi; borçlunun kanunun açık yerlerinden 
istifade ederek alacaklının hakkını zamanında 
almasına 'engel olacak tert iplerden mahrum kal
masını sağlamak. Buna 'mukabil borçlunun da 
meşru menfaatlerini teminat alt ında bulundur
mak. 

İkincisi, alacaklının biran evvel alacağını is
tifa etmesi gibi çok haklı olan arzusunu borçlu
nun ve üçüncü şahıslar m. meşru .menfaatleri ile 
bağdaştırmak. Üçüncüsü de, takip dolavısiyle ken
disine bu takibin inikas ettiği üçüncü şa
hısların haklı menfaatlerini, alacaklı ve borçlunun 
menfaatleriyle telif edebilmek. Bu üe esası göz j 

Önünde tu t an ön komisyonlar bir tasarı hazırla
mışlar, bu tasarı müteaddit tetkiklerden ve arz 
ettiğim yetkili kimselerin yani icra hâkimlerinin, 
icra memurlarının, Temyiz Mahkemesi İcra ve İf
lâs Dairesi Reisliğinin ve profesörlerin tetkikle
rinden geçirilerek nihayet Hükümet te son şekli
ni almış ve tasarı 1962 senesinin Eylül ayında 
Türkiye Büyük Millet. Meclisine sunulmuştur . 
^ imdi 1964 Aralık ayındayız. Demek ki, tasarı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geleli iki sene üç 
ay olmuştur. Bu zaman zarfında ne oldu? Bu za
man zarfında .Millet Meclisi komisyonunda, ta
sarı Adalet Komisyonunda inceden inceye, ihti
sas komisyonu olduğu için i neciden inceye tetkike1 

tabi tutuldu ve o komisyona İstanbul ve Ankara 
üniversitelerimiz İcra İflâs Hukuku profesörle
ri davet edildi, onlarla birlikte» yapılan uzun ça
lışmalardan sonra bir metin hazırlandı. Bu me
t in Hükümetin sevk ettiği metne bâzı noktalarda 
mutabakat arz etmekle beraber bâzı konularda 
tamamen, değişik bir manzara arz etmekteydi. Me
selâ, bu metinde mevcudun terki suretiyle kon
kordato usulü Hükümet tasarısından farklı ola
rak tamamen çıkarılmıştı. Sonra, bu metinde ipo
teğin, paraya, çevrilmesi suretiyle takip usulüne 
aidolaıı maddeler lamamen Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunca yenibaştan düzenlenmiş bulunu
yordu. Bu suretle köklü değişikliklere tabi olan 
tasarı, Millet Meclisinde müzakere1 edildi. Sekiz 
veya dokuz maddesi Millet MecM^inde önemli sa-
yılıuıyacak değişikliklere uğradı ve Millet Meclisi 
bizim dün teklif ettiğimiz müzakere usulünü ka
bul etti. Yani yalnız değiştirge önergesi verilen 
maddeler görüşüldü, diğer maddeler görüşme 
konusu olmadı. Bu suretle tekemmül ('den kanun 
tasarısı 1 alilden biraz evvel Komisyonumuza, gel
di. Bütün tatil boyunca komisyonumuzun üyeleri 
bu tasarı ile meşgul oldular. İlgili kitapları ve ra
porları okudular. Meclis açıldığı zaman 1 Ka
sımda, ilk işimiz tasarıyı ele almak oldu. Bu ça
lışmalarımızda gördük ki. Mil 1 ot. Meclisinden ge
len metin hakikaten olgunlaşmış, ciddî bir çalış
ma mahsûlü olan bir metindir. Buna i'ağmen bi
zim de bâzı maddeler üzerinde durmamız gerek
ti ve bu maddelerden bâzıları tadil konusu yapıl
mamak yani metne alınmamak suretiyle komis
yon reyini izhar etti. Diğer bâzı maddeler de 
dünden beri manzum âliniz oluyor, gerekli tadil
lere uğradı. Buniar ın gerekçeleri raporda teker 
teker .yazılmış, belirtilmiştir. Bu suretle yüksek 
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huzurunuza geldi. Binaenaleyh memleketin haya
tî bir kanunu olan İcra ve İflâs Kanunu bâzı sa
yın arkadaşlarımızın zan ve tahmin buyurdukla
rı gibi alelacele birkaç ay içinde hazırlanmış ve 
Meclise sevk edilmiş bir tasarı değildir. Uzun bir 
mesainin ve birçok, ihtisas adamlarının fikirleri
nin çarpışmasının neticesinde ortaya konmuş ta
mamen millî bir eserdir. 

Efendim, bu mâruzâtım, arkadaşımın dokun
duğu nokta dol ay isiyle oldu. Tekrar hatalı madde 
meselesine avdet ediyorum. Arz ettiğim gibi 
67 nci maddede ve diğer maddelerde mevcut hü
kümler dolayısiyle daima itirazın tebliği tarihi 
esas alındığı için, itirazın tebliğinden vazgeçmek 
ve şimdi değiştirilmesi istenen maddedeki o hük
mü çıkarmak çok yanlış bir iş olacağı kanaatin
deyim. Bu bakımdan bu talebin nazara, alınma
masını istirham ederim. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Ahmet 
Boyacıoğlu. 

ADALET BA'KANI ADINA AHMET BO-
YACIOöLU — Sayın Başkan, emrettiğimiz 
için söz al muş bulunuyorum. İcra ve İflâs Ka
nununun yürürlükte bulunan 67 nci maddesi
nin son fıkrası alataıklının itirafı öğrenmesi 
tarihinden itibaren altı ay süre içerisinde ve 
itiraz ta lelbinde (bulunmaması hailinde hir daha 
ilamsız takip talebinde ıbullunaımıyaıcağı hük
münü ihtiva, etmektedir. Öğrenme keyfiyeti 
ekseriya ispatı mümkün olmayan hir 'husus arz 
etmesi muvacehesinde kaınunun 67 nci madde
sine tekalbül eden (hükmü tasarıda tadil edil
mek istenmiştir. Burada itiraz tarihi esas ola
rak alınmış idi. Senato, Anayasa ve Adalet 
Encümeni bu itiraz tarihini yerinde 'bulmamış, 
itirazın,tebliği suretiyle değiştirmiş ve bundan 
sonra gelen •maddeleri de aynı şekilde ibirhıri-
ne paralel Ihüıkümlei' taı-zıında ifade etmiş bu
lunmaktadır. Kanılbiyo senetlerine müsteniden 
takip uısullerinde, ki ilerde Yüksek Heyetinizin 
ıımlûnıu olacaktır, itira,zın mutlaka dilekçe ile 
yapılması ve bu dilekçenin alacaklı -adedinden: 
bir fazla olarak tanzim edilip icra dairesine 
verilmesi ve icra dairesinin hu dilekçeyi ala
caklıya tebliğ etmesi tasaırıda önfgörülmüştür. 
Haciz yolu ile yapılacak takibatta, tasarı meri: 
kanundaki sistemi muhafaza ötmek suretiyle 
dilekçe ile veya beyanını zaptettirmek suretiyle 
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itirazı kahul etmiş hulunımaıktadır. Beyanın 
zaıbıt varakasına derci nalinde Sayın İsmail 
Yeşilyurt'un ifade ettiği mahzuırun .doğacağını' 
kabul etmek iktiza eder. Şöyle ki, icra: memu
runun hu zalbut varakasının ayınen suretini çı
kartmak: ve alacaklıya telbliğ etmek ıgİbi bir 
külfetle karşı karşıya kalacağı hakikaten bir 
mahzur olaıraik ortadadır. Zira, ıhükümde, «İti-
ra'zın aynen ala<eakılıya 'tebliğ edileceği» derpiş 
edilmektedir. İcra dairesinde işlerin süratle 
seyrini temin ibaıkımmdan kanaatimce tebliğ 
keyfiyetinin aynen değil, yalnıiz itiraz -edilmiş 
olduğu hususunun alacaklıya duyurulması her 
halde maksada 'kifayet -edecek ve icra dairesin
de lüzumsuz 'bâzı formalitelerden memur kur
tarılmak suretiyle mesele Ihalleditmiş .olacaktır. 
Bunun dışındaki hususlarda aynen komisyo
nun (görüşüne, nokta i nazarına katılıyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet ve takrir 
sahibi görüştüler. 'Takriri... 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞBU (Afyon 
KaraSıisar) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; peşinen arz ettim. 
İçtüzüğümüzün 77 nci maddesine gö're hatalı 
olduğundan hahsile yapılan işlemlerde takrir 
sahibi, komisyon ve Hükümete söz verilir. İşari 
oyla mesele halledilir; tartışmasız diyor. 

MUSTAFA YILMAZ İNıOEOĞLU (Afyon 
Karalhisar) — Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Takriri tekrar itti lala'rı miza 
arz edeceğiz ve işari oya gideceğiz. 

(İsmail Yeşilyurt'un önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takrir okundu, oyunuza arz 
lediyoruım. Kabul edenler.. Etmiycnler.. (Bir 
kişi daha geldi sesleri) Efendim, tereddüt hâ
sıl oldu, tekrar oya arz edeceğim. Takriri ka
lbini edenler lütfen işaret buyursunlar... Kaibut 
etmiyenler... Takrir 23 oya ka.rşılık 35 oyla red
dedilmiştir. 

37 nci maddenin müzakeresine devanı edi
yoruz, oylama yapılm atmıştır. Sayın İnceoğlu 
oylamanın icra edildiğinden hahsile bir takrir 
vermiştir. Oylaıma yaıpılmanuış, ancak, takrir-
ler oya aırz edilmiştir. Bu hakumdan Sayın İn
ceoğlu arkadaşımızın yalnız tadil teklifini mu
ameleye koyup oylama yaıpılmış olduğundan 
'balhsile vermiş olduğu takrinini Heyeti Umu-

— 357 



0. Senatosu B : 14 
•miyeye arz etmiyoruz. 37 nci madde üzerinde 
verilmiş iki takrir vardır. Yüksek Heyetinize 
sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Komisyonun 37 nci maddesi icra ve İflâs Ka

nununun 67 nci icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde Anayasa ve Adalet Komisyonunca 
kabul edilmiş bulunan, 67 nci maddede yer 
almış bulunan, 

«itirazın tebliği tarihinden bir sene içinde 
mahkemeye başvurarak umumi hükümler darcsin-
de alacağının varlığım ispat sureti ile itirazın ip
talini dâva edebilir.» Şeklinin itiraz tarihinden 
itibaren keza aynı metnin 4 ncü bendinde bulu
nan itirazın tebliğ tarihinden olan kısmının yine 
itiraz tarihinden yani tebliğ tarihinin kaldırıla
rak her iki kısmında. 

itiraz tarihinden şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat Senatörü 
ismail Yeşilyurt 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

67 nci maddenin ikinci fıkrasında : 
1. Bu dâvada borçlunun itirazının haksızlı

ğına karar verilirse cümlesinden sonra gelen 
«Borçlu takibinde haksız ve kötü niyetli görü
lürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine» cüm
lesinin çıkarılmasını, 

2. Ve hükmolunan meblâğın cümlesinden 
sonra «Kanuni faizi ile birlikte» cümlesinin 
ilâve edilmesini, 

3. ikinci fıkranın sonuna hüluııo!anacak taz
minat 500 liradan aşağı olamaz, cümlesinin de ilâ
ve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon K. 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Mucip sebepler : 
Borçlunun haksızlığına karar verilirse denil

dikten sonra, borçlu takibinde haksız ve kötü ni
yetli görülürse denmesi bir haşivdir. Alacak ke
limesinden sonra, noktalı virgül konmak suretiyle 
diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna 
dâvanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne gö
re, ret veya hükmolıınan meblâğın % 15 inden 
aşağı olmamak üzere uygun bir tazminatla mah
kûm edilir cümlesinden % 15 tazminat alacaklı
dan alınacak gibi bir mâna çıkmaktadır. 
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Hükmoiunacak tazminat diğer tarafın talebi 

üzerine olursa cemiyetimizin bünyesine göre her
kes bu talepte bulunmayı önceden düşünemedi
ğinden veya istidacı dilekçeye yazmadığından bir
çok mağduriyetleri mueibolaeağmdan alacaklı
nın % 100 hakkı olan bu tazminatın tesadüflere 
bı rakılmam ası 1 azimdir. 

Müsaadenizle bir misal arz edeceğim; bir kim
se 500 lira alacağı için haciz yaptırmış, diğer ta
raf da itirazda bulunmuş dâva açtırmıştır. Ta
raflardan birisi elbette haksız çıkacaktır. Hük
moiunacak tazminat miktarı % 15 siyle 75 lira 
tutar; vekil ile işini takibettiğini farz edelim 
% 3 ten 15 lira da vekil ücreti tutar; etti 90 lira. 
Halbuki haklı olan bir şahsın mahkemeye gidip 
gelme mesaisi, vesait ücreti istida parası, icraya 
ödiyeceği tahsil harcı, mahrum kaldığı kâr, şa
hitlerine yaptığı masraf, vekil tutmuş ve vereceği 
vekil ücreti, v. s. üstelik kendisinin bu yüzden 
duçar olacağı mânevi huzursuzluk asgari 500 li
radan aşağıya çekilecek bir külfet olmadığı elbet
te takdir Duyurulur. 

Kıymeti yüksek olan dâvalarda hükmoiunacak 
tazminat belki bu külfeti koruyabilir. Fakat üç 
beş yüz liralık dâvalarda hükmolunan tazminat 
kahve parası dahi olmaz, astarı yüzünden pahalı 
çıkar. Haklı vatandaş bu yüzden kanun voliyle 
hakkını almaktan vaz geçer veya bir inat için uğ
raşır, belki de ilıkakı hak yoluna başvurmak mec
buriyetinde kalır. Bunun neticeleri de malûm
dur. 

Hak ve adaletin tesisi için haksız çıkacak tara
fa hükmedilecek olan ta.zm.inat miktarının hiç 
değilse 500 liradan az olamıyacağmı kabul etmek 
lâzımdır. Böylece hüsniniyetle dâva takibeden 
şahıs biraz tatmin edilsin, kötü niyet sahibi olan
lar da böyle bir dâvaya girişmekten ve işi uzat
maktan çekinsin, yoksa masum bir vatandaşın 
bütün vebali omuzlarımıza yükleneceği daha faz
la izahtan varestedir. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu'nun tadil tek
lifi, esasa mütesir "bulunduğu cihetle teklif üze
rinde konuşmak istiyen? Yok. Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Efendim bu tadil teklifine biz 
katılmıyoruz. Arkadaşım, lıâşiv olduğunu ifade 
buyuruyorlar ikinci fıkranın... Biz 'bu kanaatte 
de değiliz, ikinci fıkra, alacaklı ve borçlunun 
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menfaatleri arasında tam bir eşitlik ve bir denge 
tesis edildiğinin misallerinden birisidir, itiraz 
var, alacaklı itirazın iptali çin mahkemeye baş
vurabilir. Mahkemeye gitti, bu itirazın iptalini 
istiyor. Tetkikat .yapıldı, itiraz iptal edildi. Bn 
suretle itirazın esassız olduğu, temelsiz olduğu 
anlaşıldı. Bu vaziyette icra işlerinde, icra taki
bini uzatan kimsenin disipliner mahiyette para 
cezası olan bir tazminatla mahkûm edilmesi ge
rekir. Bu tazminata % 15 ten aşağı olmamak 
üzere hükmedilecekt'r. Birtakım kayıtlar koymuş 
madde. Bu itibarla arkadaşımın endişelerinin 
vâridolmaması lâzımgelir. Kayıtlar şunlardır : 
Diğer tarafın talebi üzerine, iki tarafın duru
muna, dâvanın ve hükmolunan şeyin tahammü
lüne göre % 15 ten aşağı olmamak üzere hükm-
olunacaktır. Aksi .oldu, alacaklı itirazın iptali 
için mahkemeye gitti, dâvayı kaybetti. İtirazın 
doğru olduğu anlaşıldı. Takip .demek ki yanlış
mış, haksızmış. Bu takdirde alacaklı, mahkûm 
olacak % 15 tazminata. Madde bu fikirleri ifa
de edecek şekilde yazılmıştır. Ve noktalı virgül
ler de, alacaklı ve borçlu kelimelerinden sonra 
gelen noktalı virgüller de bu işi kolayca anlat
maktadır. Bu nokta üzerindeki mâruzâtım bun
dan ibarettir. Diğer hususlar da varit değildir. 
Takriri ret buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Komisyonun mütalâa
sına iştirak ediyor mu?.. Hükümet de Komisyo
nun mütalâasına iştirak ediyor. Buyurun Sayın 
înceoğlu. 

Bir istirhamımız olacak; takririnizde mucip 
sebepler yazılıdır. Bu sebeple kısa olmasını rica 
ediyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar; ilmine, ir
fanına, ihtisasına inandığımız ve güvendiğimiz 
büyük nazariyatçı Sayın Komisyon Sözcüsü 
Âmil Artus Beyefendinin nazariyatına karşı 
hiçbiir deyeceğimiz yoktur. Yalnız, bu işin tatbi
katında lütfen benim şahadetimi kabul buyurun. 
Biz halikın bunda neler çektiğini görüyoruz. 
Cemiyet nizamına ne kadar huzursuzluk verdiği
ni, bu işlin kavga ve nizalara ve cinayetlere ka
dar gittiğini görüyoruz. Fakir bir vatandaşın 
yanında 3-5 yüz liranın büyük bir kıymeti var
dır. Bunu alacaklısından almak için taMbetmek 
mecbur'yeti nded ir. Bunun için de işini, gücünü 
terk edecektir. Biraz evvel okunan esbabı muci-
bede arz ettiğim, gabi bir hayli masraflara gire- • 
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sektir ve hattâ icabında vekil tutacak, tüteağı 
vekil dâvavekili dahi 'olsa % 15 tazminat deniyor, 
">00 liranın % 15 tazminatı ile % 3 ücreti vekâ-
'et 90 lira tutacaktır. Bu 500 liranın alınması 
'cin neticede 90 lira alacak, ama, 500 liradan 
fazla da belki masraf edecektir. Buna gitmiyor. 
Ne oluyor? îhkakı hak yoluna gidiyor iş. Vuru-
vor kafasına yaralıyor ve belki de bir cinayet 
sıkıyor. Neden buna sebeMyet verelim arkadaş
lar? Diyelim ki bunun asgari hadddi şundan 
ışağı' olamaz. 300 olsun, 500 olsun Komisvon lüt
fen bir şey kabul etsin. Yazık değil midir o va
tandaşa ki, bu şekilde neden ıstırap çektirelim? 
Sonra Komiisvon Sözcüsü .arkadaşımız buyurdu
lar ki, efendim, taraflardan birisi için vaziyete 
«öre bu tazminat % 15 ten fazla da olabilir. 
Sahitsinizdir hepiniz arkadaşlar, mahkemeler 
% 15 ten fazla tazminat yüklemez. Asgariden 
fazla ne tazminat, ne de ceza yüklemez, kendile
rini külfete sokmazlar. Efendim, en kolayı bu
nun % 15 idir. % 15 ten fazla bir tazminata hük-
medildiğini ben hiçbir tarafta ıgörmedim. O da 
istediği takdirde hükmedilir, fakat istemese da
hi bunun hükmedilmesi lâzımdır. Adam cehale
tinden, istidasında yazmamasından bu unutul
muş olabilir. Esbabı muoilbesini fazla yazdığım 
için fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bunun 
bir asgari haddinin kabulü için haç değilse Ko-
misvona iade edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna; takririn aleyhinde 
mi, lehinde mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Aleyhinde... 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, kaldırılması istenilen fık
ra bu huzurunuza gelen îcrıa ve İflâs Kanunu
nun en isabetli fıkralarından birisidir. Muhte
rem înceoğlu arkadaşımız cemiyette daima borç
luları kötü, alacaklıları iyi görmektedir. Fakat 
bir cemiyetin bütün insanlarının alacaklıları 
hüsnüniyet sahibi, borçluları da suiniyet sahibi
dir diye bir tasnife tabi tutmaya imkân yoktur. 
Kim suiniyet sahibi ise, mahkeme kararı ile sui
niyet sahibi olduğu belli olmuşsa diğer taraf bir 
tazminat ödesin deniyor. Bu tazminat ne kadar 
olsun? Şimdi şu husus, şiddetle itiraz ettiğim 
husus. Yani bu 500 liradan aşağı olmasın. 

Bu rakamları doridurmalı, mahkemeleri tak-
yidetmek vicdanın istikametinde karar vermeme 
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gibi neticeler doğurabilir. Ne diyor burada bü
kü m f Halin icabına, aradaki ihtilâfın mahiyetine 
ve °/c 15 ten aşağı olmamak üzere bir tazminata 
hükmedilir, diyor. Hâkimler daima % 15 e 
hükmeder. Hayır, hâkimler daima % 15 e hük
meder diye bir kayıt yok. Hâkim tarafların kul
landığı ve başvurduğu hileli yolun icabına göre 
pdkâlâ daha fazla bir tazminata da hükmed'ebi-
liir. Tine deniyor ki, talebolmadan hükmetsin bu
na. Arkadaşlar, biz ânım*1 hukukunu tanzim et
miyoruz. Bu bir hususi kabul kaidesi. Hususi 
hukuku tanzim eden ve ,onun icrasını temin 
eden şey. Buna rağmen t al ebet m eden illâ alacak
lıya Tersin. Hayır. Taleibetmczse olmaz. Yani hu
kukun umumi prensipleri ile bağdaşamıyan bir 
takrir mahiyetinde. Tatebederise, haklı olduğu 
sabit olursa % 15 ten az olmamak şartiyle sui
niyet sahibi tarafın aleyhine, hüsnüniyet sahi
binin lehine bir hüküm konur. Diyor ki; bu yapı
lan tadiller en isabetlilermdendir, teklifin le
hinde oy kullanılmasını istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu'nun teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Teklife Hükümet ve 
Komisyon katılmıyorlar. Kaıbul edenler... Rtnü
venle r... Tadil teklifi reddedilmiştir. 

Havın Yeşilyurt tarafından yalnız kelime, 
«İtirazın, itiraz tarihinden itibaren» ibaresinin 
konul ması tal ebedilmekted ir. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Takrirlerimin hepsini oya koyma
dınız. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye buna muttali 
oldu, gerekçelerini .okuduk. Hepsi reddedilmiştir 
efendim, ayrı ayrı takrirler... 

Sayın Yeşilyurt'un tadili hakkında Komis
yon ne düşünüyor .. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Oumlmrbaşkannıea 
S. ü.) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ AHMET BOYACI-

00LU —• Katılmıyoruz efendim. 
ANAYASA VK ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS ((hmıhurba#:anmca 
S. Ü.) — Komisyon ve hükümet katılmıyor. Bi
raz evvelki madde; kabul buyurulmadığına güre 
Sayın Yeşilyurt'un tadil teklifinin de kabul edil 
memesi lâzımdır. 
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BAŞKAN -— İtiraz tarihinden itibaren iba

resinin maddeye girmesi hususundaki İsmail Ye
şilyurt arkadaşımızın... 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Rica edi
yorum izah edeyim., 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, bu teklifim filha
kika Komisyon Sözcüsünün işaret buyurduğu 
gibi bun dan evvel arkadaşımızın tadilini talehet 
t iği maddej^e mümas bulunmaktadır. Gönül ister
di ki, bundan evvelki tadil teklifimiz kaıbul edil
miş olsaydı bu teklifte buna mümasil olarak de
ğişmesinde hukukî bir zaruret olacaktı. Bıendeni:/ 
bu teklifim ile Heyeti Âlinize g-el irken sebepsiz 
olarak gelmiyorum ve şunu itiraf etmek lâzım
dır ki, muhterem sözcü demin bu kürsüden, eğer 
bunlar tadile gelir-se, İcra İflâs Kanununun ana 
siste1 mi bozulacak olduğunu beyan ettiler. O hal
de muhterem arkadaşlarım ben rica ediyorum 
sizden, eğer böyle bir şey vâki ve varâdofeaydı 
Komisyonun hazırlamış bulunduğu metnin ay
nen kabulü lâzımdı. Heyeti İTmumiyeyo gelmiş 
olmasının tek sebebi noksanlıklar veya aksaklık
lar varsa bunların giderilmes;me matuftur. Bi
naenaleyh, muhterem sözcü buraya geldiler ve 
bizim teklifimizin reddi için yarım saatten fazla 
İcra ve İflâs Kanununun nasıl hazırlandığını, 
profesörlerin nasıl geldiğini izah ettiler. Heyeti 
Umumiyesi üzerinde, ben şuna kaaniim ki, tesir 
ettiler. Ama arkadaşlar şuna, inanmak lâzımdır 
ki, bendeniz de hâkimlik yaptıım. Hâkimlik pro
fesörlük başka şeydir insan ancak tatbikata..ge
lip de icra memurunu, vatandaşın karşısına çık
tığı zaman acısını sinelerinde çeker ve bu kürsü
de de çektiği acılara işaret etmek İsıt er. 

Yine bizim İcra İflâs Kanunumuzun esası 
şudur; nasıl ki davacı dâvasını ispatla mükellef-
se, alacaklı da gayet tabiî olarak, alacak için ta
kipte bulunduğu andan itibaren dosyasını t akı
bet mey e, itiraz edilmişse itirazın reddi için mü
racaat etmeye mecburdur. Bu kaidenin dışına 
çıkılarak, illâ ki, tebliğ yapılmak lâzımıdır. Teb
liği tarihinden itibaren başlaması lâzımıdır şek
lindeki bir görüşe bendeniz katılmıyorum. Bu
nun tatbikatta m ah 7 urları pek çoktur. 

Nitekim Millet Meclisinin mietni de böyledir. 
Yani -aynen benim teklif ettiğim şekildedir. Ama 
muhterem üstadım dediler ki, burada biz sene
lerce çalıştık, filân, ettik. Millet Meclisinin metni 
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aynı değil mi? Onlar bu tasarıyı getirmediler mi? 
O halde kendi görüşlerinin kabulü için ısrar et
miş bulunmaları kendilerine inanmış olmaların
dandır. Biz 'kendilerine hürmet eder ve severiz. 
Hakikaten bdr insan bu kürsüde kendi dediğini 
kabul ettirebilmek için bir kudrete ve bir kabili
yete muhtaçtır. Ama bu kabiliyet çıkacak ka
nunda noksanlık yapmamaktadır. Bizim tok ar
zumuz, nitekim aynı şeyi tekrarlıyorum, alacaklı 
kendi alacağının tahsili için takip mecburiyetin
de otlsiTn, bunu borçluya yükle m iy el ini diyoruz. 
Ve diyoruz ki, tebliğ değil itiraz tarihinden iti
baren başlasın. Takdir Heyeti Âliyenizindir. 

Hürmeti eri inle. 

BAŞKAN — Tadil teklifi sahibi konuştu 
Komisyon tadil teklifine katılmıyor. Hükümet 
katılmıyor. Tadil teklifinin dikkate alınıp alın
ın amasını oyunuzıa arz ediyorum. Dikkate allın -
masını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınmaması 20 oya karşı 24 oyla kaibnl edilmiş
tir. 

KEFET KENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bir istirhamım var. Burada, «tarihinden» 
kelimesi mânaya pek vuzuh vermiyor. Buraya 
«itibaren» kelimesinin ilâvesinin faydalı olaca
ğına kaani bulunuıyorum. Türkçeye de uygun
dur. 

BAŞKAN — «Tebliğ, tarihinden •itibaren bir 
sene...» olması hususunu Komisyon kabul ediyor 
efendim. 

Maddeyi, bu kelimenin ilâvesi sureti ile; yani 
«Tebliğ tarihinden bir sene içinde...» ibaresi, 
«Tebliğ tarihinden itibaren bir sene içinde...» 
seklinde düzeltilmek sureti ile 37 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Maddeyi kaıbul edenler... 
Kabul etmiyenler?... Kaıbul olunmuştur. Açık oy
la rıniza sunulacaktır. 

MA DDK 38. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 68 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması suretiyle 

.Madde 68. — Talebine itiraz edilen alacak
lının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik 
edilen borç ikrarını mutazammın bir senede ya
hut resmî dairelerin veya yetkili makamların 
yetkileri dâhilinde ve usul üne göre verdikleri 
bir makbuz veya belgeye müstenitso, alacaklı 
itirazın kaldırılması m istiyebilir. 
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Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge 

ibraz edemezse tetkik mercii itirazın kaldırılma
sına karar verir. 

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya 
makbuz yahut belgeye müstenit ise İtirazın kal
dırılması talebi rcddolunur. 

Borçlu murisine ait bir alacak için takiıbedil-
meıkte olup da, terekenin borca batık olduğunu 
ileri sürerse bu hususta ilâm getirmesi için ken
disine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışın
da itirazın kaldırılması talebinin kabul veya red
di için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekle
tici mesele yapılamaz. 

Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza ala
caklı tarafından inkâr edilirse hâkim, 68/a 
maddesinde yazılı, usule göre yaptığı inceleme 
neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğuna ka
naat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kal
dırılması tailebini reddeder ve alacaklıyı 50 lira 
dan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 
eder. Bu suretle tâyin edilen para cezalarının 
tahsili Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
daki Kamun hükmüne tabidir. Alacaklı genel 
mahkemede dâva açarsa bu para cezasının tah
sili dâva sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı 
bu dâvada alacağını ve imzanın kendisine aidol-
madığını ispat ederse bu ceza kalkar. 

Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da 
imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde, 
vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tat
bikatı için hazır bulundurmaya veya masrafla
rını vererek davetiye, tebliğ ettirmeye mecbur
dur. Kabule değer mazereti olmadan gelımiyen 
alacaklı, borçlunun dayandığı belgede yazılı 
miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebin
den vazgeçmiş sayılır. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenici'... Kabul olunmuştur. 

MADDE 39. — İcra ve İflâs Kanununa 
68 nei maddeden sonra aşağıdaki madde eklen-
ımiştir. 

e) İtirazın muvakkaten kaldırılması suretiyle 
Madde 68. a) —-Takibin dayandığı senet 

hususi olup imza, itiraz sırasında borçlu tarafın
dan reddedılmişse, alacaklı itirazın muvakkaten 
'kaldırılmasını istiyebilir. Bu halde icra hâkimi 
iki taraf t'an izalıat alır. 

Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi 
yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise; 
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itirazın kaldırılması için merci önünde yapılacak 
duruşmada mazeretini daha önce bildirip tevsik 
etmediği taikdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. 
İcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri 
tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticva
bına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete 
tâbidir. 

Taitbika medar imza mevcutsa bununla, yok
sa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza 
ile yapılacak mukayese ve incelemelerden veya 
diğer deldi ve karinelerden merci, reddedilen im
zanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itira
zın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Hâ-
Hsim lüzum görürse, oturumun bir defadan fazla 
talikine meydan vermiyecek surette, bilirkişi in
celemesi de yaptırabilir. 

İmza tatbikinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 ncu 
maddesinin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ve 
310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

Yapılacak duruşmada, yukarda yazılı maze
rete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunma
ması halinde mercice başka bir cihet tetkik edil- ı 
nıeksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına ka
rar verilir. Duruşmaya gelmiyen borçlunun iti
razının muvakkaten kaldırılmasına karar veri
lebilmesi için keyfiyetin davetiyeyle yazılması 
şarttır. 

Merci hâkimi, imzanın borçluya aidiyetine 
İtarar verdiği takdirde borçluyu 50 liradan 5 000 
liraya kadar para cezasına mahkûm eder. Borç
lu, borçtan kurtulma, menfi tesbit veya istirdat 
dâvası açarsa, bu para cezasının tahsili dâva so
nuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı dâvayı 
kazanırsa bu ceza kalkar. 

Borçlu inkâr ettiği imzayı, itirazın kaldırıl
ması duruşmasında ve en geç alacaklının sene
din aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hak
kında para cezası hükmolunmaz ve kendisine 
yargılama giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, 
kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargı- I 
leıma giderleri ile mıülzem olur. Senedin aslı ta- I 
kip talebi anında icra dairesine tevdi edilmiş ise, I 
icra daliresinin yetki çevresi içinde ödeme emri I 
tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü I 
uygulanmaz. I 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi oyunuza su- I 
ııuyorum. Kabul edenler,., Kabul etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir, I 
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MADDE 40. — îcra v*e îflâs Kanununun 

69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

itirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 
Madde 69. — itirazın muvakkaten kaldırıl

masına karar verilir ve ödeme emrindeki müd
det geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borç
lunun mallan üzerine muvakkat haciz konur. 

itirazın muvakkaten kaldırılması kararının 
tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün için
de borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacak
lının ikametgâhı mahkemesinde borçtan kurtul
ma dâvası açabilir. Bu dâvanın dinlenebilmesi 
için borçlunun dâva konusu alacağın yüzde 15 ini 
lilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine 
nakden depozito etmesi veya mahkemece kabul 
edilecek aynı değerde esham ve tahvilât veya 
banka teminat .mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi 
taikdirde dâva reddolunur. 

Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dâva et
mez veya dâvası reddolunursa itirazın kaldırıl
ması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir. 

Dâvanın reddi hakkındaki kararı temyiz 
eden borçlu, ayrıca 36 nci madde hükümlerini 
yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden müh
let istiyebilir. 

Borçtan kurtulma dâvasında haksız çıkan ta
raf, dâva veya hükmoluoan şeyin yüzde 15 inden 
aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mah
kûm edilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, metinde bir baskı ha
tası vardır. «Depoaito» değil, «Depo etmesi» şek
linde olacaktır. 

BAŞKAN — 40 nci maddeyi bu tashihle ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Müsaade 
ederseniz 40 nci maddenin oya konmaması daha 
uygun olur. Sıra numarası bunlar. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı sıra değişiklik
leri var. Meclisten gelen metinde bâzı tayyetme
ler var onun için oya koyuyoruz. 

MADDE 41. — İcra ve İflâs Kanununun 
70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş • 
tir. 
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Karar ve müddet 

Madde 70. — Tetkik mercii, itirazın kaldırıl
ması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet 
eder ve 18 nci madde hükmüne göre kararını 
verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — îcra ve îflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 71 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Merciin karariyle takibin talik veya iptali 
Madde 71. — Borçlu, takibin kesinleşmesin

den sonraki devrede borcun ve fer'ilerinin itfa 
edildiğini yahut alacaklının kendisine bir müh
let verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar 
edilmiş bir belge ile isbat ederse, takibin iptal 
veya talikini her zaman tetkik merciinden isti-
yebilir. 

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki dev
rede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sü
recek olursa, 33 a maddesi hükmü kıyasen uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbııl edenler... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum efendini. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (buyurun. Ko
misyonda mısınız siz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Benim söz 
hakkım malhf uzdur. Muhterem arkadaşlar, 
benim madde hakkındaki söz hakkının mahfuz 
tutmamın seheîbi 'bir 'tadilden ziyade bir 'tav- j 
zih yapım ak istedlğimdendir. Çünkü (borçlu ta- j 
kibin kesini eşmesinden sonraki devrede h'orcun j 
zamanaşımına uğradığını ileri sürerse böyle ya- i 
pılır. Maddenin okunuş 'şekli âctelta takip ke- j 
sinleş'tikten sıonra zamanaşıimınm işliydbileceği J 
şüphesini, tereddüdünü uy andır albilir. Hal- j 
bu'ki malûmuâliniz icra -taklibinde bulunmak ! 
niüruru zamanı keser ve -bu zamanda müruru i 
zaman işlemez. Bu itibarla icra taklibinde de \ 
takip kesildikten sonra müruru zamanın işle- | 
mesi, mevzuulbahis değildir. Fakat maddenin ; 
kasdet'tlği, icra takibinde bulunup, takip kesil- ; 
dikten sıonra muamelenin takipsiz kalmasıdır. ; 

Bu itifbarla .buradaki kasiit son muameleden ' 
sonra zamanaşımı işlemişse, ki hurada şartlıdır, ; 
bunun (tavzihi veya hiç olmazsa zalbıtlara geç-
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mesi için, yani takibin kesinleşmesinden sıon
ra muamele ne kadar takipsiz kalmışsa son 
muameleden itibaren müruru zaman işlemişse 
hu madde tatlbik edilir. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından açık
lanması isteniyor Zalbıtlara geçmesi yönün
den. Buyurun Sayın Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, 'bu fıkrayı komisyon da 'ta-
mamiyle arkadaşımızın anladığı şekilde anla
maktadır. Yani. icra takibi başladıktan sıonra, 
hiliyorsunuz, Borçlar Kanunundaki hükme gö
re, her icra muamelesi müruru zamanı keser. 
Fakat son icra muamelesinden itibaren, ibilhas-
sa kısa mürura zamanlı senetlerde, mürura 
zamanın tahakkuk etmesi mümkündür. Bu tak
dirde 'borçluya yeni hâsıl olan hu durumu tet
kik merciine aksettirilmek imkânını tanımak 
lâzımıdır. îş'te 'bu fıkra hu maksatla konul
muştur. Takip başlamış, hidayette bütün iti
razlar reddedilmiş, devam ederken Ibir nokta
da alacaklı takibi bırakmış. Söz konusu senet 
hir senelik müruru zamana talbi Ibir senettir. 

Son muameleden itibaren hir yıl da geçmiş. Fa
kat s'onradan alacaklının aklı başına gelmiş. 
takibe devamı etmek istiyor. Ne olacak1? Borç
luya, yapılacak Ibir şey yok. Çünkü bida
yette itiraz kaldırılmışltır. Takip kesinleş
miştir. Artık sen ibir defa parayı öde, 
tondan sonra geri almak için dâva açar
sın mı diyeceğiz? Tabiî hu hal şekli korniş--
yona da ve tasarıyı hazırlıyanlara da uygun 
gelmemiştir. Bu vaziyette 'borçluya zamanaşı
mının hâsıl lolduğunu ve husule gelen yeni va
ziyeti tetkik mericiine aksettirehilmek imkânını 
tanımak lâzımdır. Bu maksatla hüküm kon
muştur. Yoksa; bu fıkrada, icra takifbi baş
ladıktan sonra zamanaşımı taihassul etmez veya 
eder yani hu şekilde hir fikir mevcut değildir. 
tcra takibi ^başladıktan sonra zamanaşımı ta-
hassul etmez de denemez, eder de denemez. 
Şu denir; «her takip muamelesi zamanaşımını 
keser. Her kesilen noktadan itilbaren zaman
aşımı yeni (baştan cereyan eder. Takip talebin
de hulundum, zamanaşımı kesildi, ödeme emri 
tebliğ olundu. Zamanaşımı kesildi, o tarihte 
haciz yaptırdım, zamanaşımı kesildi. Ama, ye
niden o andan itilbaren yeni hir muamele 'ba§-< 
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lar. Faka't bu muameleler o kadar arka arka- ı 
yadır ki, aralarında 10 gün, 15 gün, bir haf
ta gilbi zamanlar vardır. Bu zamanlar içinde 
o alacak için kanunun koyduğu «zamanaşımı ta-
'hassul etmez. Fakat ıbuna rağmen arz ettiğim ı 
gilbi, bâzı hallerde, (bilhassa bir yıllık zaman
aşımına talbi olan alacaklarda bir noktadan iti
baren takilbin bir yıl bırakılması mümkün ola-
'bilir. Bu takdirde zamanaşımı hâsıl olur. Za
manaşımı hâsıl oldu, borçlu da (bunu lbiliy»orr 

alacaklı döndü geldi, tekrar takibe dervam et
mek istiyor. Tabiî Ibiliyorsunuz, zamanaşımı 
re'sen nazara alınmaz. îcra memuru Ibunda 
zamanaşımı var, (ben takîbe artık devam ede
mem, diyemez. Devam edecek, amıa, Ib'orçluya 
da Ibu def i yetkeli merciye dermeyan etaı&si 
imkânını vermek lâzımdır, işte Tm fıkra bu 
maksatla, konmuştur. Borçlu tetkik merciine 
gidecek ve 3.3/A maddesinde yazılı usul daire
sinde zamanaşımı hâsıl olduğunu ileri sürecek
tir. Zamanaşımının ıhakikaten mevcudiyeti an
laşılırsa takip iptal edilecektir. Ona karşı ala
caklının temyiz hakkı vardır. Eğer aksi olur- | 
sa takilbin devamıma karar verilecektir. O tak- | 
dirde borçlunun temyiz hakkı vardır. j 

BAŞKAN — Sayın sözicü, bir sıoru vardır. > 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (tzmir) — Sayın 

komisyon sözcüsü (burada konuşması sırasında, 
zamanaşımının re'sen nazara alromıyacağından 
/balhsettiler. Acaîha 'bu söz bir zühul eseri mi
dir? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU | 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS. (Cum!hurbaşkanmca ! 
S. Ü.) — Re'sen nazara alınmıyacağı kanaatin- i 
deyim. B'orçlar Kanununun şimdi maddesini j 
hatırlıyamıyorum, galiba 140 ncı maddesinde I 
'zamanaşımı re'sen nazara alınmaz der. | 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, zalten <mad- i 
de üzerinde bir takrir de yoktur. ] 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Kaibul I 
edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 43. — îcra ve iflâs Kanununun 
72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- | 
tir. j 

Menfi tesîbit ve istirdat dâvaları | 
Madde 72. — Borçlu, icra takibinden önce i 

veya takip sırasında Iborçlu bulunmadığını ! 
ispat için menfi tesbit dâvası açabilir. j 

icra takibinden önce açılan menfi tesibi't dâ- i 

9.12.1964 0 : 1 
vasına bakan mahkeme, talep üzerine alaca
ğın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üz'ere gös
terilecek teminat mukabilinde, icra .taklibinin 
durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı 
verelb'ilir. 

îcra taklibinden stonra açılan menfi tesbit 
dâvasında ihtiyati tedbir yolu ile taklibin dur
durulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu 
gecikmeden doğan zararları karşılamak ve ala
cağın yüzde onlbeşinden aşağı olmaınnak üzere 
göstereceği teminat karşılığında, malhkemeden 
ihtiyatî fedibir ytoliyle icra veznesindeki para
nın alacaklıya verilmetmesini istiyebilir. 

Dâva alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati ted
bir kararı kalka*'. Buna dair hükmün kesin
leşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dola-
yısiyle alacağını geç almış Ibulunmaktan doğan 
zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacak
lının uğradığı zarar aynı dâvada takdir oluna
rak karara bağlanır. Bu zarar her halde yüz
de onfbeşten aşağı tâyin edilemez.' 

Dâva borçlu lelh'ine hükme bağlanırsa der
hal takip durur, ilâmın kesinleşmesi üzerine, 
münderecatına göıve ve ayrıca hükme hacet kal
madan icra. kısmen veya tamamen eski hale 
iade edilir. Borçluyu menfi teshit dâvası aç
maya ziorlıyan takifb'in haksız ve k'ötü niyetle 
olduğu anlaşılırsa, talelbi üzerine, borçlunun 
dâva selbelbiyle uğradığı zarraın da alacaklıdan 
tarh siline karar verilir. Takdir edilecek zarar, 
haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüz
de onheşinden aşağı 'olamaz. 

Borçlu, menfi teslbit dâvası zımnında ted
bir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, 
dâvaya istirdat dâvası olarak devam edilir. 

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldı
rılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir 
parayı tamamen ödemek nıedburiyetinde kaîan 
şahıs, ödediği tarihten itibaren «bir sene için
de, umumi hükümler dairesinde mahkemeye 
başvurarak paranın geriye alınmasını istiye
bilir. 

Menfi teslbit ve istirdat dâvaları, takübi ya
pan icra dairesinin nulunduğu yer mahkeme
sinde açılabileceği gilbi, dâvâlının ikametgâ
hı mahkemesinde de açılalbilir. Davacı istir
dat dâvasında yalnız paranın verilmesi lıvzmı-
gelmediğirii ispata meciburdur. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 44. — İcra ve iflâs Kanununun ; 

73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril- ] 
mistir. | 

Hususi hükümler j 
Madde 73. — Relimin paraya çevrilmesi yel

liyle takipteki ödeme emirleri için 146, 147, ; 
149 (<b), 150, 150 (a ) ; iflâs yoliyle âdi takipte- | 
ki ödeme emirleri iç'in 155 ve 166 ve kamfbiiyio ! 
senetleri hakkındaki hususi itakip usullerindeki 
ödeme emirleri için 168 ile 170 ve 171 ve 172 nei 
maddelerdeki hususi (hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTU.S (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Dün biı karar alınmış, a, b, harfle- I 
rinin parantezleri kaldırılmışta. Buradaki 
madde 149 ib, 150 a 'harflerinin parantezleri 
kalkmıştı. 

(BAŞKAN — Meclisten gelen metin paran
tez içindedir, değil mi, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (CumlhuAaşkanmca 
S. Ü.) — Meclisten gelen metne düzeltme cet
veli eklenmiştir, efendim. O cetvele -göre pa
rantezler kalkmış olmak lâzımdır. Talbı hatası 
ölmüş. 

BAŞKAN — Talbı hatası olarak orada dü
zeltilmiştir, demek. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... EtmÜyenTer... Kaibul 
edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. Komisyonca I 
45 nci madde olarak Millet Meclisinin 46 nci 
maddesi kaibul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (CumJhuribaşkanmca 
S. Ü.) — Bu madde çıkarılmıştır efendim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — -Bu 
maddeyi komisyon çıkarmıştır. Buraya yanlış
lıkla yazılmış efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİÎi ARTUS (Devamla) — Talbı 
hatası vardır. Diğer sayfada madde 45 de 
Millet Meclisinin 47 nei maddesi 45 nci madde 
olarak aynen kaibul edilmiştir, şeklinde 'Olacak
tır. Yani 78 nci maddenin ıgeçilmesi kaibul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, önümüzdeki metin, 
Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi 45 nei 
madde olarak aynen kaibul edilmiştir, demekte
dir. i 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Yan
lış efendim, Tm çizilecektir. 

(Sayfa 35 deki 'boş yere, madde 45 yazıla
cak ve madde söyle olacaktır. «Millet Meclisi 
metninin 47 >nci maddesi 45 nci madde olarak 
aynen kaibul edilmiştir.» 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi okuyacağız o 
halde. 47 nci maddeyi 45 nci madde -olarak de
ğiştireceğiz. 

MADDE 45. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 80 nci maddesinin 
son fılkraısı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Haczi yapan memur, Iborçlunun üzerinde 
para, kıymietli evrak, altın veya gümüş veya 
diğer kıyme'tli şeyleri sakladığını anlar ve borç
lu (bunları /vermekten kaçınırsa, (borçlunun şah
sına karşı ku'vvet istimal edilebilir. 

BAŞKAN — Maddenin tâdilini teklif eden 
bir takrir vardır. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karalhisar) — Efendim usul 'hakkında söz isti
yorum... Ya söz verin, yalhut da Iburadaıı kı
sa olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir takririniz vardı. Çıkan 
madde hakkında mı? Çıkan madde hakkında 
ise, oya koymayalım *? Biz komisyonun getirdi
ği madde üzerinde görülme yapafbiîir'iz. Bir 
teklif gelirse... Peki buyuran usul 'bakımından 
söz istemiştiniz... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem başkan, sayın arkadaş
larım, «ödeme emrindeki müddet geçtikten ve 
borçlu itiraz etmişse itirazı kaldırıldıktan sonra 
alacaklı mal beyanını beklemeksizin haciz konul
masını istiyebilir.» denildikten sonra, ödeme 
emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde ha
ciz istenmez veya geri alınıp bu müddet içinde 
yenilenmezse takip düşer. Ve alacaklı bir daha 
ilamsız takip talebinde bulunamaz, deniyor. Bu
rada ilamsız takip talebinde bulunamaz tâbiri 
diğer maddelerle de bağdaşamadığından ve ikti-
sabedilmiş olan bir hakkın iptal eder bir mahi
yette olduğundan !bu hususun komisyonca kal
dırılması düşünülmüştür. Fakat maddenin diğer 
kısımlarının kaldırılmasına hiçbir sebep yok
tur. Bunlar lüzumlu olan şeylerdir. İşte madde
yi okudum. Ondan sonra ilâve ediliyor ve devam 
ediyor; itirazın mercide kaldırılmasının isten-
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nıesi veya iptali için mahkemede dâva açılması 
hallerinde bunların diğuşundan hüküm kesin-
leşinciye kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 
Bu diğer maddelerde de vardır, bu hüküm. Ö 
itibarla maddenin tamamen kaldırılması değil, 
yalnız bu fıkranın (takip düğer) den soma \e 
alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde bulu
namaz.» İbaresi düşürüldüğü, takdirde 37 nci 
madde ile ve diğer buna mümasil maddelere 
ahenk ve irtibat tesis edilmiş oluyor. Maddenin 
tamamen kaldırılmasına hiç bir sebep ve lüzum 
yoktur. Hürmetlerimle. 

Bu hususta takrir vermiş bulunuyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın İnceoğlu tara
fından verilmiş bir takrir vardır, onu ıttıla-
larmıza arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. 78 nci maddenin tasarıdaki esbabı mucibe 

kısmında 37 nci maddenin esbabı mucibesine at
fedilerek yani müddeti içinde müracaat edil
memesi sebebiyle takip düştükten sonra tekrar 
ilamsız takipte bulunamamasmı kabul etmek 
kazanılmış bir hakkı iptal eder mahiyette gö
rüldüğünden bu maddenin metinden çıkarıl
dığı yazılı olduğu halde bize dağıtılan tasarı
da Millet Meclisinin 46 nci maddesi 45 nci mad
de olarak aynen kabul edildiğinin yazılmış ol
ması bir zühule müstenidolduğu anlaşılmakta
dır. Maddenin tasarıdan çıkarılmış olması değil 
ancak bu fıkranın çıkarılmış olması lâzımdır. 

1. 30 ncu malde ile irtibat ve ahengi te
min etmek için 78 nci maddenin ikinci fıkra
sından «ve alacaklı bir daha ilamsız takip ta
lebinde bulunamaz» ibaresini çıkarılmasını mad
denin diğer kısımlarının aynen muhafaza edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi konuşa
caksınız? Buyurun Sayın Nusret Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, Sayın Mustafa Yılmaz İneeoğlu'nun 
burada yapılmak istenen değişikliğin mahiyeti
ni başka mânada anladığı kanaatindeyim. Ko
misyon halen mer'i olan 78 nci maddede bahsedi
len fıkrayı ilâve ettiği için bir tadilâtla huzu
runuza gelmiştir. Yani Mustafa Yılmam tnce-

oğiıı arkadaşımızın da kabul ettiği fıkra konul
duğu için o noktayı da tadil »etmek üzere çıkar
mıştır. 

Halbuki bu fıkrayı kaldırıyoruz, o fıkrayı 
kaldırdıktan sonra 78 nci maddeyi mer'i kanun
da çıkartmıyoruz, yani 78 nci maddenin aynen 
kalmasında fayda gördükleri için hüküm aynen 
78 nci maddeden geliyor. Burada tadili icapet-
tiren husus kaldırıldığı için 78 nci maddede bir 
tadil yapılıyor. İşin mahiyeti bu. Yoksa 78 nci 
maddenin hali hazırda mer'i kanunun ihtiva et
tiği hükümler ortadan kaldırılıyor, gibi bir va
ziyet yok, bir yanlış anlama olduğu kanaatin
deyim. O da tadil edilen kısmın isabetli olma
dığını kabul ediyor ve bunun bu şekilde anla
şılmasını istirham ediyorum. Yani tadil edilen 
kısmın çıkmasını kendisi de kabul ediyor. Mer'i 
kanunun 78 nci maddesi olduğu gibi kalıyor. 
Binaenaleyh, 78 nci maddeyi burada tekrar ka
bul edelim, şeklindeki bir teklifte isabet olma
dığı kanaatindeyim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Zongul
dak) — Yanlış anlatıyorlar, efendim, izah et
mek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, demin arz ettiğim 
gibi madde yalnız o kaldırmak istediğiniz şey
den ibaret değil. Bakınız neler yazıyor madde
de : «ödeme emrindeki müddet geçtikten ve 
borçlu itiraz etmişse itiraz kaldırıldıktan sonra 
aîacaklı mal beyanını beklemeksizin haciz kon
masını istiyebilir.» Birinci fıkra bu. İkinci fık
rayı tamamen kaldırmadık, şuraya kadar kal
dırdık : «ödeme emrinin tebliğinden itibaren 
bir sene içinde istenmez veya geri alınıp da bu 
müddet içinde yenilenmezse takip düşer.» bu
nun ortada kalmasını istiyoruz. Ve alacaklı bir 
daha ilân takibinde bulunamaz. Bu kazanılmış 
olan bir hakkın iptali mahiyetinde olduğu için 
bu fıkranın kaldırılmasını istiyoruz. Şu öbür 
tarafın neden kaldırılmasını isterler, anlamıyo
rum. Yani öbür tarafta tedvin edilen maddeler 
vardı da, bu kadar kelimeleri niçin yazdılar bu
raya. Bunu izah eder mahiyette değil ki, eğer 
bu «bir daha ilamsız takip talebinde buluna
maz» hükmünü ötekiler, izah eder, itmam eder 
mahiyette olsaydı hepsinin birlikte kalkması 
doğru olurdu, anlamıyorum. Sonra devam edi-
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yor. Takip düşer diyor. Takip düşer dedikten 
sonra takip bir sene içerisinde yenilenmezse ta
kip düşecek, ama şu şartları da koymuş altına. 
Bu müddette neler hesapedilecek? itirazın mer
cide kaldırılmasının istenmesi veya iptali için 
mahkemede dâva açılması hallerinde bunların 
vukuundan hüküm kesinleşmesine kadar geçen 
zaman hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, siz kaldırıldığı 
bildirilen bir maddenin üzerinde konuşuyorsu
nuz. Halbuki görüşülen madde 45 nci madde
dir. Millet Meclisinden gelen metin de 47 nci 
maddedir. Ona bir ilâve ve ona bir değişiklik 
yapılmasını da takririnizde belirttiniz. Kaldırıl
dığı komisyonca bildirilen bir maddenin burada 
görüşülmesi gayrimümkündür. Aksi halde bir 
takrir vererek Millet Meclisinin 45 nci madde
sinin görüşülmesini teklif etmeniz lâzımgelir. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Zon
guldak) — Beyefendi verdim takririmi. 

BAŞKAN — Yani Millet Meclisindeki met
nin görüşülmesini istiyen bir takririniz yok bu
rada. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Verdim efendim, belki Millet Meclisi tâ
birini koymamışımdır. 

BAŞKAN — Komisyonca kaldırılmış bir 
madde üzerinde konuşma yapıyorsunuz. Bu ko
nuşmayı yapamayız. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Ben buna ait takririmi verdim, fakat 
Millet Meclisi, tâbirini kullanmamışımdır, 

BAŞKAN — Yani şimdi müzakere ettiğimiz, 
Millet Meclisinden gelen metinde 47; bizde 45 
olandır. Lütfen o madde üzerinde konuşmanızı 
istirham edeceğim. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Bu maddeyi okuyorum Sayın Başkanım. 
Millet Meclisi metnini okuyorum. 

BAŞKAN — ilamsız takipten vesaireden 
bahsediyorsunuz, bu maddede bu yok, efendim 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Bu maddede bu yok ama diğer taraftan 
ilamsız takip ve ilamlı takipten bahsediliyor. 
Bunlar birbirine karışmasın diye söylediğim 
için müddetin hesabı bakımından arz ediyo
rum. itirazın merciden kaldırılmasının isten
mesi veya iptali için mahkemede dâva açılması 
hallerinde, bunların vukuundan, hükmün ke-
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Hinleşmesine kadar geçen zaman hesaba katıl
maz diyor. Hangi hesaba? Düşme hesabına ka
tılmaz. icra dairesinde alacaklının muvafaka
tiyle borçluya mehil verilmiş veya borcun tak
sitle ödenmesi kaldırılmış ise, verilen mühlet 
ve bu anlaşma tarihi ile borçlunun taksitle öde
me şartını ihlâl etmesi tarihi arasında geçen 
müddet de bir senelik sürenin hesabına dâhil 
edilmez. 

Sayın arkadaşlarım, ilamsız bir rakiptir, se
nedi icraya koyduk. Borçlu da geldi dedi ki, 
«sen koymuşsun, haklısın fakat şimdi yok. Ba
na bir senelik bir mühlet ver ben gelecek sene 
harman zamanında borcumu ödiyeceğim.» Ve 
alacaklı da bu mehli verdi, işte diyor ki, bu me
hil burada hesaba katılmaz. Ve diğer hususlar
da da verilen mehil vesaire hesaba katılmaz. 
deniyor. Bu madde nasıl kaldırılır, bu başlık 
nasıl doldurulacak? 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim bir noktayı izah et

mek mecburiyetinde kaldım; 
içtüzüğün 97 nci maddesinde «Birinci ve 

ikinci görüşme sırasında yapılan tadil teklifle
rinin, Komisyona havalesi Komisyon tarafın
dan istenmediği takdirde; bu tadillerin gerek
çesi, sahipleri tarafından kısaca Genel Kurula 
açıklanır» diyor. Bu «kısaca» tabirine riayet 
edilmesini istirham ediyorum. (Kaçıncı madde 
sesi) (içtüzüğün 97 nci maddesi) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim; arkadaşımızın bahis buyur
dukları 78 nci madde Millet Meclisinin metnin
de mevcuttur, tadil edilmiştir. Komisyonumuz 
bu tadili yerinde görmemiştir ve o maddeyi ta
sarıdan çıkarmıştır. 

Komisyon raporu görüşüldüğüne göre 78 
nci madde müzakere konusu değildir. Şimdi 
78 nci maddenin de tadil edilmesini istiyen bir 
Senatör ne yapar? Bizim tüzüğümüze göre, ya
pılacak şey, bir tadil önergesi vermek suretiy
le «ben icra ve iflâs Kanununun 78 nci madde
sinin de aşağıda yazılı olduğu sekiJde değişti
rilmesini istiyorum» demekten ibarettir. Millet 
Meclisinin metnini karıştırmamak lâzımdır. 
Çünkü dün Sayın Başkanın da gayet yerinde 
ifade buyurdukları gibi Millet Meclisi raporu 
görüşme konusu olmadığı için o raporda falan 
veya filân madde görüşülsün, diye bir takrir 
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verilmez. Bilmiyorum galiba Yeşilyurt arkada
şımız böyle bir takrir vermişlerdi. 

O takrir hem görüşme konusu olmadı, hem 
oya sunulmadı. Yapılacak işlem bundan iba
rettir. Şimdi Sayın Inceoğlu arkadaşımız 78 nci 
maddenin tadilini istiyebilir. Alınmayan diğer 
birçok maddelerin de tadilini istiyebilir, haklı
dır. Millet Meclisi metninden müstakillen şu 
maddenin de şu sebeple tadili yerinde olur; der. 
Komisyon bunu alır tetkik eder. veyahut tet
kike ihtiyaç yoksa hemen burada cevaplar. Bu 
şekilde işlem yapılır. Çüngü Komisyon oradaki 
tabı hatasını düzeltmiş ve 78 nci maddenin ka
tiyen kendi raporuna alınmadığını, alman mad
denin îcra ve iflâs Kanununun 80 nci maddesi
ne eklenen fıkraya aidolan. 47 nci madde oldu
ğunu açıklamıştır. Binaenaleyh, şimdi görüştü
ğümüz madde bizim 45 nci maddemiz ve Millet 
Meclisinin 47 nci maddesidir. Oradaki tadildir. 
Bu bakımdan arkadaşımızın ileri sürdükleri ko
nularda usul bakımından burada bir tartışma 
yapmaya imkân olmadığı kanaatindeyim. Ma
mafih, kendilerinin esas hakkında konuşmaları
na müsaade edildiğine göre, bendeniz de iki 
kelimeyle çok kısa olarak esas hakkında yani 
78 nci madde tadil edilmeli midir, edilmemeli-
midir meselesi hakkındaki görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Efendim, biz 78 nci maddeyi olduğu- gibi, 
bugün yürürlükte olan kanunda olduğu gibi bı
raktık. Ve bugün îcra ve İflâs Kanununun 
78 nci maddesindeki metin okunduğu zaman gö
rülecektir ki, Sayın arkadaşımızın endişe bu
yurdukları şeylerin hepsi orada, mevcuttur ve 
bugünkü metin onları halletmiştir. Herhalde ar
kadaşımız 78 nci maddeye ait Millet Meclisi met
nini çıkarmak suretiyle, mevcut 78 nci maddede 
bir değişiklik yapıyoruz kanaatinde olacaktır 
ki, böyle endişe ediyorlar. Millet Meclisi tara
fından bu maddeye eklenmiş ikinci fıkrada, «ta
kip düşer ve alacaklı bir daha ilamsız takip ta
lebinde bulunamaz» fıkrasıdır ve onu takibeden 
fıkra ile ilgili bulunan 3 ncü fıkradır; bu üçün
cü fıkraya itiraz halinde hesaba katılmıyacak 
olan süreyi yazıyor. Ve bütün bunlar yukarıda 
yazılı fıkra ile ilgili olan, hesaba katılmıyan sü
relerdir. Şimdi biz bunları çıkarıyoruz. Niçin 
çıkarıyoruz? Diyoruz ki, takipte bulunmuş, 
ilamsız takipte bulunmuş, borçlu itiraz etme-
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nıiş, takip kesinleşmiş. Ne oldu? Alacaklı lehi
ne bir müktesep hak doğdu, artık mahkemeye 
gitmeye lüzum yok, alacaklı takibe devam edip 
alacağını alabilir. Yahut borçlu itiraz etmiş, 
îcra hâkimine veyahut mahkemeye gidilmiş, 
itiraz iptal ettirilmiş veya itiraz kaldırılmış. 
Temyizden de geçmiş, bu suretle takip kesin
leşmiş. Şimdi ortada alacaklının lehine kaza
nılmış bir hak mevcut. Alacaklının bu takibi 
bir yıl bırakması, kesinleşmiş olan takibi bir 
yıl kovalamaması, bırakması yüzünden senin 
ilamsız takip hakkın yandı. Ancak sen sene
dinle gidip mahkemede dâva açabilirsin, deme
yi biz adalete, sürate ve hukuk mantığına aykı
rı bulduk. Onun için Millet Meclisinin bu tadi
lini almadık. Çünkü alacaklının kazanılmış bir 
hakkı vardır. Bu hak, alacaklının elinden böyle 
sürat endişesiyle konmuş olan veyahut sürat 
de değil icra dosyalarını azaltmak veya icra 
dairelerinde fazla dosya kalmasın diye alacak
lının elinden bu hak alınamaz. îşte bu sebep
ledir ki Millet Meclisinin tadiline biz iltifat et
medik. Biran düşündüğünüz zaman, hepiniz 
bunun ne kadar doğru olduğunu ve haklı oldu
ğunu kabul ve teslim buyuracaksınız. Bir se
ne takip edememiş fakat borçlu borcunu kabul 
etmiş, takip kesinleşmiş. Bu vaziyette «Sen bir 
sene gelmedin, niye gelmedin, artık biz bu dos
yayı burada tutmak istemiyoraz. Bir daha da 
icra dairesinin kapısından ilamsız takip için gi
remezsin. Git mahkemeye dâva aç, bu dairede 
sen dosyanı takibedemezsin demek çok haksız 
bir vaziyet, çok adaletsiz bir tutumdur. Peki 
nedir faydası Millet Meclisi tadilinin? Fayda
sı şu; böylece takibedilmiyen, yani kesinleşmiş 
olan takipleri kovalamıyan, takip etmiyen ala
caklıların dosyalan takipten düşecek ve dos
yalar mahzene gönderilecektir, icra dairelerin
de dosyaların çoğalmasına mâni olunacaktır. 
îşte bu menfaatle alacaklının müktesep hakla
rını ihlâlden doğan zararı terazinin iki gözü
ne koyduk, alacaklının müktesep hakkını ihlâl 
etmekten doğan zarar ağır bastı. Dosyaların 
birikmemesi gibi bir menfaati bunun yanında 
çok hafif bulduk, yine iltifat etmedik. 

Şimdi Millet Meclisinin tadilâtında, bu fıkra
dan sonra gelen fıkra, arz ettiğim, «takip düşer» 
fıkrasının mütemmimidir. Ve ikisi dö birdir, ay
rı bir hüküm değildir. Bu bakımdan ve başkaca 
bir tadil bulunmadığı için maddeyi tamamen bu-
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günkü şekli ile bıraktık. Bugünkü şekli çok iyi- I 
dir ve ihtiyaca cevap vermektedir. I 

Bu mevzuda ilim adamlarının, mütehassısla- I 
rın ve icra hâkimlerinin de reylerinin ittifak ha- I 
Hnde olmadığını, bir kısmının Millet Meclisi met- I 
nine meylettiğini, fakat diğer bir kısmının da bi- I 
zim kanaatimizle beraber olduğunu Hükümet tem
silcisi arkadaşımız komisyonda ifade buyurdular. I 
Bu da bizim görüşümüzü kuvvetlendirmiştir. Mâ- I 
ruzatım bundan ibarettir. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (tzmir) — Madde 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (Tzmir) — Madde 
hakkında konuşmak istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozcalı. Yal
nız mesele karışık bir manzara arz etmektedir. 
Millet Meclisinin numarası 47, bizimki 45. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (tzmir) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, mühim bir 
mevzu üzerinde bulunuyoruz. Haczi yapan me
mur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, 
altın veya gümüş veya diğer kıvmetli şeyleri sak
ladığını anlar veya borçlu bunları vermekten sa
kınırsa, deniyor maddede. Ekseriya W a memu
ru borçlu üzerinde böyle bir para sakladığını ve
ya bulunduğunu bilemez ve bilmesine de imkân 
yoktur. Bâzı hallerde re'sen her hangi bir hare
kette bulunarak üzerinde arama yapmaya ve zor
lamaya gitmesi o muhitteki şahsi görüşü ona kar
şı olan, borçluya karşı olan alâkası sebebiyle kuv
vet kullanarak üzerinde arama yapmasına, veya 
yaptırmasına imkân olmaz. Ancak bunun, borçlu- j 
nun üzerinde para veya böyle kıymetli eşyaların 
bulunduğunu alacaklı ihbar, iddia ve talebettiği 
takdirde, icra memurunun ancak bu yola gitme
si ihtimali vardır. Bu bakımdan maddede noksan
lık vardır. O da; borçlunun kıymetli şeyleri sak
ladığını anlar, yani icra memuru bunları anlar 
veya alacaklı tarafından talebedildiğinde, ki cüm
leler ilâve edilirse, ki esas borçlu üzerindeki pa
ra ve emsali kıymetli şeylerin bulunduğunu iddia 
veya talebetmek alacaklıya aittir. Böyle bir ta
lep karşısında araması ve kuvvet kullanması ikti
za eder. Bu ilâvenin yapılması hususunda bir 
teklif arz ediyorum. Muhterem komisyonunuz 
da lütuf buyururlar, iştirak ederlerse, bir hakka 
hizmet olur. Yüksek tasviplerinizle kabul edilir- | 
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I se bunun, bir hizmet olduğuna kaani olurum. 
I Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Sayın Inceoğlu ve Ömer Lûtfi 
I Bozcalı'nın iki takrirleri daha gelmiştir. Ittılala-
I rınıza arz ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 
I Karahisar) — Komisyon müzakerede söz aldı, 
I ondan sonra önergeyi aldınız. Fakat komisyonun 
I anlamasında eksiklik vardır. Millet Meclisinin ka

bul ettiği metin, bizim elimizdeki eski kanundaki 
metne uygun değildir, diyorlar. Millet Meclisi-

I nin metnini atın, eski metni olduğu gibi kabul 
edin diyorlar. Şimdi huzurunuzda eski metni oku-

I yacağım. O zaman Millet Meclisinde yapılan ye
niliklerin faydalı olup olmadığı anlaşılacaktır. 

I Birçok ilâveler vardır Millet Meclisi metninde. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul meselesi var
dır. Takrirleri okutayım, ondan sonra. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakerenin bir usuUi vardır ve bir 
kanunun müzakeresi sırasında dermeyan edilen 
fikirlerin zapta muntazaman geçmesi lüzumlu
dur. Fakat görüyoruz ki, bir iki günden beri bâ
zı arkadaşlar oturdukları yerden veya ayakta ka
nunun falan maddesi veya tümü üzerinde birta
kım fikirler beyan ediyorlar ve Riyaset buna mü
samaha gösteriyor. Fikirlerini beyan edecek olan 
arkadaşlar lütfen kürsüden konuşsunlar. Zapta 

j da muntazam geçsin. Yarın bu zabıtlar bu kanu-
j nun mesnedi olacaktır, tetkik edenler bunu tama

men karşı fikirleriyle beraber kapsıyacaklar. Bu 
bakımdan Riyasetin bu hususa dikkat buyurma
sını hassaten rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, tak
rirler ıttılaınıza arz edilecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisinin 46 ncı maddeye tekabül 

eden 78 nci maddesinin ikinci fıkrasından «ve 
alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde buluna
maz.» ibaresinin çıkarılmasının, diğer kısımların, 
Millet Meclisi metninde olduğu gibi aynen muha-

I faza edilmesini arz ve teklif ederim. 
Afvon Karahisar 

| Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

47 nci madde ile 80 nei maddede yapılan ta
dilâtın; «... anlar veya alacaklı tarafından talep 
edildiğinde» cümlelerinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

îzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Efendim, Sayın înccoğlu'nun 
okunan takriri; «Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporunun 3 ncü sayfasında madde 78, 37 nci 
madde münasebetiyle arz edilen sebepler muva
cehesinde bu madde tasarıdan çıkarılmıştır.» di
yor. 

Sayın înceoğlu, çıkarılmış bulunan bu madde
nin Millet Meclisince kabul olunan metninin ay
nen üzerinde görüşme açılması teklifini muhtevi 
bir takrir vermiyor, ve Millet Meclisince kabul 
edilmiş, Anayasa ve Adalet Komisyonunca ta
mamı reddedilmiş bulunan bir metnin bir parça
sının müzakereye konarak kabulünü teklif etmek
tedir. Bu bakımdan bu teklif Başkanlık tarafın
dan muameleye konulamaz. Müzakere konusu 
artada yoktur. Sayın Mustafa Yılmaz înceoğlu'-
nun 78 nci maddenin tadili hakkındaki husus 
yapılmıştır; takririn ikinci bendi vardır. Bu 
ikinci bendi tekrar okuyorum, 

30 ncu madde ile irtibatı ve ahengi temin et
mek için 78 nci maddenin ikinci fıkrasında «ve 
alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde buluna
maz» ibaresinin çıkarılmasını, maddenin diğer 
kısımlarının aynen muhafaza edilmesini arz ve 
teklif ederim. Bu husus da biraz evvel arz etti
ğim hususun aynıdır. Bu bakımdan bunu da 
muameleye koyamıyorum. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — «Meclis» tâbiri yoktur da onun 
için ikincisini verdik. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 
47 nci madde ile 80 nci maddede yapılan tadilâ
tın, «anlar veya alacaklı tarafından talebedildi-
ğinde», şeklinde tâdili hususunda komisyon ne 
düşünüyorlar efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, muhterem Cumhuri
yet Senatosu üyeleri; arkadaşımızın vermiş ol
duğu takrir tatbikatta belki bir ihtiyacı karşılar 
ve görülen noksanlıkları telâfi eder esasından 
gelmektedir. Fakat hukuk birtakım ana prensip-
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leri ortaya koyar. Burada bizim, Millet Meclisi
nin tâdili teklifi halinde ki, bu metinle eski metni 
size kısaca arz edeyim, görülecektir ki, muayyen 
bir prensip müdafaa edilmektedir. Eski metin 
ne diyor? 80 nci madde : 

«Haciz yapan memur, borçlunun üzerinde pa
ra, kıymetli evrak altın, gümüş veya diğer kıy
metli şeyleri sakladığını ve bunları icra memu
runa tevdi •etmeyi reddettiğini görürse...» Ya
ni hem sakladığını göreceık, hem de tevdi et 
icra mıemuruna derse, ö da 'bunu reddederse 
bu iki şık karşısında o zaman cebrî muameleye 
tevessül etmek hakkı tanınıyor. Bu cebrî icra 
muamelesi nereden geliyor? Kabili haciz eşya
ya icra memurunun vazıyedi esasından geli
yor. Yoksa borçlunun: veya her hangi bir şaftı
sın hizatihi ( şahsına karşı hir muameleyi ta-
zammım etmiyor. Çünkü o eşya açıkta bulun
sa idi icra memuru, îcra Kanununun kendisi
ne verdiği yetki ile el koyacaktı. Binaenaleyh, 
sakladığını görürrse ve talebi üzerine verme
yi de reddederse, ıbuı sebeple eşyayı elde ede-
ıbilmek için icra memurunun borçlu üzerinde 
zor kullanmasını kanun hükme lbağlamış; Ye^ 
ni metinde ise bunu daha ileriye götürmüşler. 
Diyor iki; sakladığını, yani §uı, şu eşyayı sak
ladığını anlar ve 'borçlu da bunu vermekten 
kaçınırsa, 'burada yani bu cebrî muameleyi yap
mayı kendisine hukukan tanıdığımız ve kanun
da. yerini almış olan bu takdir hakkını icra 
memuruna veriyor. Eğer biz ıgelişini nazarı 
itibara alırsak Krites Hukukundan gelen yani 
«mamüs enjeksiyo» dedikleri elense, yani kuv
vetlinin, alacaklının borçlusu üzerinde cis-
mani birtakım muameleler yapma yetkisi Ro-
ıııa'da dahi kalkmış ve Preatör'ün önüme gidip 
orada kendi ihaikikınıı iddia ettikten sonra Pre
atör'ün göstereceği şekilde hakkımı ihkafk et
me yolu tanınmıştı. Binaenaleyh, arkadaşımın 
alacaklı tal eh ederse, bütün icra iflâs hukuk 
sisteminıe muhaliftir. Alacaklı her talepte bu
lunabilir. Arma alacak]inan 'talebini, hu âmme 
nizamını tatbike memur olan şahıs alacaMı 
•talelbetti diye icra edemez. Alacaklı italelbede-
bilir, fakat bizatihi icra memuru burnu anlar
sa, ki biz (komisyonda bunun üzerinde çak dar-
du/k. Ve kanunun getirdiği hir yenilik babın
dan tadili cihetine gitmedik. Biz bu «anlar» ı 
dahi kaldırma temayülündeyiz. Çünkü «an
lar» in da kıstası ydk. Nasıl anlar? Saklad.ğı-

— 370 — 
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nı görürse... Müşahhastır, bir müşahedeye da
yanıyor ve bunu her zaman tevsik edebilir. 
Anlar... Biz 'buna da cevaz verdik.. Çünkü 
haciz mahalline ıgirdiği anda bir şey sakladığı
nı görmemiş, fak ait cebinde 'bir şişkinlik veya 
halinde bir tuihaflılk, kendisine onu ihsas et
mişse, anlarsayı bu sebeple kalbul ettik. Fa
kat komisyon alacaklının talebi üzerine 
«arar» a iltifat etmemelidir. Binaenaleyh şahsi 
masuniyet bakımımdan alacaklıya böyle, 'bir ! 
nevi ızrar Ihakkmı tanımak temayülünde bu- I 
Ilınmadığımızı arz ederim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, ko
misyondan bir &oru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Borçlunun ıs

rarı karşısında kuvvet istimal edilebilir, dedi. 
Bu kuvveti icra memuru nasıl kullanır? Bunu 
riea ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Efendim, bu hakikaten üzerinde du
rulacak bir moktadır. Borçlu, icra memuru bir 
yere 'giderken umumiyetle cari olan usul za
bıta kuvvetinden yardım talebinde bulunur ve 
bunu is'af zaruridir, maddesine dayanarak bir 
tezıbere ile daima zabıtadan yardım ister. Bu
rada kendisine vâki ihtar yerine getirilmezse, I 
bizatihi icra memuru 'kendisi bunu infaz ede
mez, böyle bir yetkisi olamaz. 

VASVİ GERGER (Urfa) Şu takdirde bunum 
takibi imlkânsiiz olur. 
Tezkere yazılacak, polis çağıracak, polis gide*-
cek... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ 
(Devamla) — Giderken, efendim. Sayın Gerger 
daima giderken. İcra dairelerinde mutat hale 
gelmiştir. Her icra memuru, hatta tavzif ettiği 
muavin veya (kâtibine, giderken bir veya bir
kaç tame de zabıtadan yardım talebini havi 
mühürlü ve imzalı tezkere ile birlikte verir 
ve alacaklıya infaz malhallinde icramın infaz 
mahallinde bu memuru bulundurmasını da 
söyler ve tatbikat böyle ctereyan ıcıder. I 

BAŞKAN —• Ekrem özden Bey, siz söz mü 
istiyorsunuz ? | 
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EKREM ÖZDEM (İstanbul) — Bir nok

tayı arzetmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Karakurt, buyurun so

run sorunuzu. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, şimdi borçlunun üzerinde bulunan bir 
soy i alacak olan icra memuruna borçlu hayır de
di. Fakat icra memuru hakikaten para sakladı
ğını gördü. Bu borçlunun üzerini aramak hak
kını icra memuru nasıl iktisabediyor da borçlu
nun üzerini arıyor? Malûmuâliriiz borçlunun 
üzerini aramak için hâkim kararı olmak lâzım
dır. Nasıl icra memuru «hayır, senin cebinde 
para var.» deyip borçlunun cebinden bu parayı 
zorla alıp alacaklıya verecektir, öğrenmek istiyo
rum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Şimdi, müsaade buyurunuz efendim, 
icra dairesi haciz kararım.tatbik ederken kapalı 
bir yer gördüğü takdirde "mesken masuniyetni ic
ranın infazı zımnında hâkim kararma ihtiyaç kal
madan ihlâl etmektedir. . Eğer efendimizin meb
deinden hareket edersek. Halbuki, asıl İcra ve 
İflâs Kanunu İsviçre'de tatbik mevkiine • girdiği 
andan bugüne kadar icra memurları o'memleket
te haczin yapılacağını bildirir.: Ve a .-zatın; evde 
bulunmasını talcbeder. Tahliye de ayni şekil
dedir. Fakat bizde tatbikatta, bunun - kötüye 
kullanıldığını nazarı itibara -âlmı.şlar ye kanımla 
haczedilecek eşyayı arama yetkisi olan şahsın 
o mahalle girmesini kabul etmişler. Eğer burada 
mesken, masuniyeti mevzuubahis değilse aynı 
şekilde hacze mevzu olan eşyanın saklanlığı cep 
veya ceketin aynı şekilde aranması hususu biza
tihi hacze mevzu olan eşyanın bulunduğu yerden 
geliyor. Yalnız bizim üzerinde durduğumuz nok
ta, asıl şu: Şahsi masumiyet bakımından alacak
lıya bu hakkı vermiyoruz. Nasıl ki bir hani ta
şınması yasak olan silâh ve saire mevzularında 
bir arama yetkisi varsa, burada da yine diyoruz 
ki, âmme hakkına sahibolan hacze, tahliyeye ka
rar veren şahsa tanıyalım. Fakat alacaklının ta
lebiyle böyle bir hakkı kullanmak gibi yola git
mesin diyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özden, Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, muhterem takrir sahibi ar
kadaşımızın takririnin özü, herhalde borçlunun 
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haysiyetinin de vikayesi esasına müstenidolsa ge
rektir. Yani alacaklı talebetmeden ne diye icra 
memuru keyfi olarak borçlunun üzerini arıyor? 
Alacaklı talebederse bu muamele yapılsın, mealin
de olsa gerektir, anladığıma göre. («Evet» ses
leri). 

Şimdi ben, muhterem arkadaşımın bu fikrine 
iltihak etmekle beraber bir ufak noktaya işaret 
etmeden geçemiyeeegim. Kendileri de takdir 
buyururlar ki, icra memurları veya icra memur
larının vazifelendirdiği diğer icra memur yar
dımcıları, yani orada icra dairesinde vazife gö
ren diğer arkadaşlar, ekseriya alacaklının gıya
bında haciz yapabilirler. Yani alacaklı gelir, ta-
lebeder dosya üzerinden, filân yerde haciz ya
pılmasını istiyorum, der. tcra memuru dosyasını 
alır, yanma bir de polis memura alır, gider. 
Alacaklı olmadan borçlunun evinde haciz yapar. 
Şimdi İcra memuru gitti borçlunun evine, borç
lunun üzerinde parasının bulunduğunu, mücev
herleri cebine soktuğunu anladı. Alacaklı -da ora
da bulunmadığı için bir talep sebketmedl Bu 
vaziyet karşısında eğer, takriri kabul buyurur
sanız bu muamele noksan kalır ve bu paralar 
güle güle gider. Bu itibarla muhterem arkada
şımın borçlunun haysiyetini müdafaa sadedinde 
getireceği bir kanun fıkrası ile bir alacaklının 
hakkının zayi olmasına sebebiyet, verilmiş olur. 
Bu noktaya işaret ederken kanun getirenlerin 
maksat ve gayelerinin iyice anlaşılabilmesi için 
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icra memurunun bu işi yaparken asla vazifesini 
suiistimal etmemesi lâzımgeldiğini ve suiistimal 
eden memurun da cezai müeyyidelerle karşı kar
şıya bulunduğunu ifade etmek isterim. Betahsis 
Adliye Vekâletinin 1940 tarihinde icra daireleri
ne yapmış olduğu tamimi buradan kısaca arz 
edeyim efendim. Fakat, icra memuru, borçlunun 
üzerinde görmediği şeyleri mücerret bulunması 
melhuz olduğunu vesile ittihaz ederek borçlulara 
cebir istimalinden kaçınmalıdır, diyor. Şu halde, 
esasen daha da fazla ileri giderek bir cebir isti
mali cezai mesuliyeti mucibolduğundan hiçbir 
suretle aklı başında olan bir memur bunu yap
maz ve bundan tevakki eder. Bu itibarla muhte
rem arkadaşımın bu takririnin kabul edilmemesi 
reyindeyim efendim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim saat 13.00 e gelmiştir. 
öğleden sonra saat 15.00 te Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı bulunduğundan 
ve Heyeti Âliniz de îcra ve iflâs Kanununun 
tadili sebelbiyle devamlı çalışma kararı vermiş ol
masını göz önünde bulundurarak Birleşimi 
9.12.1964 Çarşamba günü saat 16 da toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

(Orası bitmezse sesleri).. 

BAŞKAN — Normal İçtüzüğümüze göre 
toplanma zamanıdır. 

Kapanma saati : 13,05 

• 
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