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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — İstanbul Milletvekili 
Hayrettin Elmas'ın, Alaska'da 
buzlar arasında mahsur kalan ba
linaların kurtarılması, çevre so
runları ve dünyada zor şartlar 
altında yaşayan insanlara yardım 
edilmesinin gereğine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

2.— Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, devlet me
murlarına ödenen mahrumiyet 
yeri ödeneği ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirlere ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı 

3. — Siirt Milletvekili Meh-

Sayfa 

293 
294 
297 

297 

297 

met Abdurrezak Ceylan'm, Ana 
vatan İktidan döneminde uygu
lanan yanlış tarım politikası yü
zünden tarımda ortaya çıkan 
sorunlar ve çiftçilerin durumuna 
ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Tanm Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'm cevabı 

4. — Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'-
in, Tokat Milletvekili Kâzım 
Özev'in, 20 nci Birleşimde yap
tığı, gençlik ve gençliğin sorunla
rına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına cevabı 

297:298 B) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Öne

rileri 
1. — 2.11.1988 tarihli gelen 

kâğıtlarda yayımlanan 113 Sıra 
Sayılı; 2004 Sayılı İcra ve İflas 
Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Ban-

298:302 kalar Kanununun İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına 

Sayfa 

302:308 

308:310 
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311 
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Sayfa Sayfa 

Dair Kanun Tasarısı ile Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğ-
lu'nun 2004 Sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 
538 Sayılı Kanunla değişik 1 inci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin, 3.11.1988 tarihli 
Genel Kurul Gündeminin 1 inci 
sırasına alınarak görüşmelerine 
başlanılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nunlardaki Bazı Cezaların İdarî 
Nitelikte Cezaya Dönüştürülme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Sayısı : 110) 

2. — 2004 Sayılı İcra ve İf
las Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununun İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Zon
guldak Milletvekili Güneş 

311 

311 

311:327, 
337, 
360:364 

Müftüoğlu'nun 2004 Sayılı icra 
ve İflas Kanununun 18.2.1965 Ta
rih ve 538 Sayılı Kanunla Deği
şik 1 inci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/57) (S. Sayısı : 113) 

327:337, 
337:356 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 3 5 6 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 356 

1. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Siirt Emniyet 
Müdürlüğünce gözaltına alınan 
iki vatandaşa işkence yapıldığı id
diasına ve olayın sorumluları hak
kında kovuşturma açılıp açılma
yacağına ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/289) 356:358 

2. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Serban Bara- . 
jmın ne zâTnan yatırım programı
na alınacağına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'm yazılı cevabı 
(7/331) 358:359 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan, 
İzmir İlinin Bazı ilçelerinde kadastro ça
lışmaları nedeniyle üretici köylülerin uğ
radıktan mağduriyetler ve Hazineye ait 
arazileri kiralama suretiyle kullanan köy
lülerin durumları, 

Adana Milletvekili Selahattin Kılıç, 
Başbakanın, TRT haber bültenlerine iliş
kin görüşleri ve TRT'ye müdahalesi, 

Tokat Milletvekili Kâzım Özev'de, 
gençlik ve gençliğin sorunları; 

Konulannda gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/90) (S. Sa
yısı : 97) görüşmeler sonucunda kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay 
ve 42 arkadaşının; 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 in
ci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/55) (S. Sayısı : 98), 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan 
ve 63 arkadaşının; 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (2/46) (S. Sa
yısı : 99) ile, 

Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, 
Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu 
ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyo
nu Raporunun (2/85) (S. Sayısı: 100) gö
rüşülmeleri, komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendi. 

Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına ve 
Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların İdarî Ni
telikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
porunun (1/412) (S. Sayısı: 110) tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, mad
delere geçilmesi kabul edildi. 

3 Kasım 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Uye 
Edirne 

İsmail Üğaul 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
5 . 11. İ988 Perşembe 

Tasarı 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/510) 
(İçişleri Kosiyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.11.1988) 

TM/Ur 
1. — Niğde Milletvekili Doğan Ba

ran ve 4 Arkadaşının, Genel Sağlık Sigor
tası Kurumu Kanun Teklifi (2/111) (Sağ
lık ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 

4 . 11 .1988 ) 
2. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 

Kırlı ve 46 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih
li ve 2809 Sayılı Yûskeköğretbn Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/112) 
(MÜH Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1988) 

3. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin ve 47 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 311 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 
146 ncı Maddesi Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Yasa Önerisi (2/113) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.11.1988) 

Tkzkerder 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin Denetimine Tabi Kurlu şiardan TC. 
Ziraat Bankası, T. İhracat Kredi Bankası 
T. Halk Bankası, T. Kalkınma Bankası 
(DESİYAB) ve Bakanlar Kurulu Kararı üe 
Birleşen Anadolu Bankası ve T Emlak 
Kredi Bankalarının 1987 Faaliyet Yılına 

Ait Bilanço Kâr ve Zarar Hesaplarına İliş
kin Başbakanlık Tezkeresi (3/683) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.11.1988) 

2. — Necdet Sözbir Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/684) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.11.1988) 

Raporlar 
1. — Armonize Mal Tanımı ve Kod-

lama Sistemi ile İlgili Uluslararası Sözleş
meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 3.11.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — 5383 Sayılı Gümrük Kanunu
na Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/504) (S. Sayısı: 116) (Da
ğıtma tarihi : 3.11.1988) (GÜNDEME) 

3. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun 197 Sayılı Motorlu Ta-
şıdar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler \apılmast Hakkın
da Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı : 115) 
(Dağıtma tarihi: 3.11.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş 

Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci 
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kanal yayınlarının Zonguldak İl Merke
zinde izlenemediği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

3.— Samsun Milletvekili İrfan Demi-
ralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından ya
rarlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1988) 

4. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde aynlan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/163) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

5. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan yarar
lananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.1988) 

6. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/165) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.11.1988) 

8. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY-KUR'un elinde bu
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye . 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.1988) 

9. — Trabzon Milletvekili Mehmet 

Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesin
de meydana gelen heyelandan zarar gören 
vatandaşlar için yaptırılacak konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.11.1988) 

10. — Erzuru Milletvekili İsmail Kö
se'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün 
ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1988) 

11. — Erzunım Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/170) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

12. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satın alma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.11.1988) 

13. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören batak
lığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

14. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sa
karya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1988) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatlann ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1988) 

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
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ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/175) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

17. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1988) 

18. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/177) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

19. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/178) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

20. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturula
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/180) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

22. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının per
sonel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/181) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.11.1988) 

23. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 

in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü Or
taokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.11.1988) 

24. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim ku
rumlarında mecburi ders olmaktan çıka
rılmasının öğretmenler ve öğreciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/183) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1988) 

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1988) 

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/185) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.11.1988) 

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, Kars İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/354) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir kısım Ame
rikalı'nın tatil beldesi kurmak için Van 
İlinden toprak istedikleri iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Akarca (Samsun) 

• ————— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, sa
londa bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum. 

(Elâzığ Milletvekili Nizamettin Öz-

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Hayrettin El

mas'm, Alaska'da buzlar arasında mahsur kalan 
balinaların kurtarılması, çevre sorunları ve dün
yada zor şartlar altında yaşayan insanlara yardım 
edilmesinin gereğine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk olarak, İstanbul 
Milletvekili Hayrettin Elmas'a söz ve
riyorum. 

Söz talebi, balinaların kurtarılmasıy-
la ilgilidir. 

Buyurun Sayın Elmas. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bildiğiniz gibi, son günlerde, Alaska açık
larındaki üç balinanın kurtarılması, bü
tün dünyada olduğu gibi, Türk kamuoyu
nu da yakından meşgul etti. Bilhassa ço
cuklar, her akşam televizyon başına koşa
rak, balinaların serüvenini günbegün iz
lediler. 

doğan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen 3 üyeye söz 

vereceğim. 

Balinaların kurtarılması için, Ame
rika Birleşik Devletleri, Kanada ve Sov
yetler Birliği aralarında işbirliği de yap
mak suretiyle, gerçekten büyük çaba gös
terdiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çevre meselelerinin gelişmiş ülkeler kamu
oyunda geniş çapta ele alınmaya başlama
sı, 1960'lı yıllara kadar dayanır. Hatta, bu 
harekete, yeşiller tarafından, Batılı ülke
lerde siyasî bir parti hüviyeti kazandırıl-
dığı da yüksek malumlarınızdır. Çoğulcu 
bir demokratik sistem içinde, ekonomik 
alanda büyük hamleler yapan ülkemizde 
de, bu konulara giderek artan bir ilgi gös
terilmekte, halkımızca da, bu konuya at
fedilen önem artmaktadır. Kelaynak kuş
ları ve deniz kaplumbağaları konusunda 
kamuoyumuzun gösterdiği hassasiyet bu
nun bir delilidir. 

Bu bakımdan, biz de, ülkemizde ol
duğu gibi, bütün dünyada da bu konu-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lara gösterilen ilgiyi ve verilen önemi 
memnuniyetle müşahede ediyoruz; bali
naların kurtarılması için Amerika Birle
şik Devletleri ile Sovyetler Birliğinin işbir
liği yapmış olmasını da takdirle karşı
lıyoruz. 

Tabiat, içinde yaşayan canlılar ve bit
ki örtüsü ile bir bütün teşkil etmektedir. 
Tabiattaki bu dengenin bozulması, insan
lığın yaşamını da tenlikeye atacağı cihet
le, doğanın korunması bir yerde insanlı
ğın bekası ile aynı anlama gelmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dünya bir nüfus patlaması ile karşı karşı
ya. Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da 
ve hatta bölgemizde açlık ve sefaletle mü
cadele eden, çok zor şartlar altında haya
tını devam ettirmeye çalışan insanlar var. 
Gelişmiş ve zengin Batılı ülkelerde, çevre 
meselelerine gösterilen ilgiyi memnuniyet
le karşılamakla birlikte, aynı ilginin zor 
şartlar altında yaşayan insanlara da teşmil 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dos
tumuz, Müslüman Bangladeş halkının bil
hassa son sel felaketinden sonra içine düş
tüğü durum, bize, bu ihtiyacın ne kada 
acil boyutlara ulaştığını göstermektedir. 
Aynı şekilde, işgal altındaki Filistin top
raklarında yaşayan Filistinli kardeşlerimi
zin içler acısı hali de, dünya kamuoyunun 
ilgi ve yardımı zaruretini gözler önüne ser
mektedir. 

Son olarak, ülkemize sığınan Irak va
tandaşlarının durumuna da bu çerçeve 
içinde değinmeden geçemeyeceğim : 
Türkiye, tarih boyunca her dönemde gös
terdiği misafirperverliği bir kere daha gös
tererek, bu kişileri insanî mülahazalarla 
kabul etti; ancak, Türkiye'nin, bu insan
ların, bastıran kış şartlarında barındırıl-
maları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması 
için istediği yardımın hâlâ gerçekleşmedi
ğini esefle müşahede ediyoruz. Ayrıca, ya
pılacak yardımların, konunun ciddiyeti ve 

vüsatiyle orantılı, aynı zamanda acil olma
sı gerektiğinden de kuşku yoktur. 

Hükümetimiz, ülkesinde misafir et
tiği bu insanlara, elindeki tüm imkânları 
seferber ederek, yaşamlarını kolaşlaştıra-
cak her tedbiri almıştır. Bu insanlara ge
reken şefkat ve ilgiyi göstermeyen ve in
san hakları konusunda havariliği elden bı
rakmayan Batılı dostlarımızın, gerekli dü
zeyde yardımdan imtina etmeleri halinde, 
ileride bizim sınırlı imkânlarımızla sağla
yacağımız koşulların çeşitli veçhelerini is
tismara yönelip, eleştiride bulunmaya da 
haklan herhalde olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gönül isterdi ki Batık ülkelerin kamuoy
ları ve hükümetleri, bu üç balinanın kur
tarılması için gösterdikleri çaba ve ilgiyi, 
dünya yüzünde açlıkla mücadele eden ve 
zor şartlar altında hayatlannı idame ettir
meye çalışan hemcinslerine de göstersinler. 

Bu yüce kürsüden tüm dünyaya ve 
bilhassa Batılı dostlanmıza seslenerek ve 
kendilerinden çevre sorunlannın yanı sı
ra, bu muhtaç insanlara da yardım elleri
ni uzatmalan konusunda çağnda bulun
mak istiyorum. Zira, uygarlığın sadece in
sanoğlunun saygınlığına inandığını'söyle
mekle değil, insanlann insanca yaşama-
lanna somut katkılarda bulunmakla ser
gilenebileceğine inanıyor ve düşü
nüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Elmas. 

2. — Hakkâri Milletvekili CumJtur Kes-
kin,in, devlet memurlarına ödenen mahrumiyet yeri 
ödeneği ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tegeksci'nin cevabı 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili 
Sayın Cumhur Keskin, buyurun efendim. 
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Sayın Keskin, gündem dışı söz konu
nuz, devlet memurlarına ödenen mahru
miyet yeri ödeneği ile ilgili. 

Buyurun elendim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; azgınlaşan enflasyon, yaşamı, 
geniş halk kitleleri için çekilmez hale sok
muştur. Toplumun çalışan kesimi sömü
rü düzeninin çarkları arasında nefes ala
maz haldedir. Zamlar birbirini izlemek
te, vergi yükü altında ezilen işçiler, köy
lüler, esnaflar, emekliler ve memurlar ya
şamsal önemdeki gereksinimlerini dahi 
karşılayamaz duruma düşmüşlerdir. Top
lumumuzda, enflasyondan, zamlardan ve 
ağırlaşan vergi yükünün altından kalka
mayacak boyutlarda etkilenen kesim, dev
let memurları-kesimidir. Devlet memur
ları gerçekten büyük bir sıkıntı içindedir. 
' 'Bordro mahkûmları" lakabı takılan dev
let memurlarının çektiği sıkıntıların, acı
ların somut örneklerini günlük gazeteler
den öğrenmek, görmek mümkündür. 

t>eğerli milletvekilleri, ben bu konuş
mamda ülkenin belli bir kesiminde çalı
şan devlet memurlarının bir «orununa, 
"mahrumiyet yeri ödeneği" sorununa de
ğinmek istiyorum. 657 sayılı Devlet me
murları Yasasının 195 inci maddesinde, 
"Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kül
türel, sağlık ve ulaştırma şartları dolayı
sıyla Devlet memurlarının yaşama ve ça
lışmasında zorluk ve darlık gösteren yer
lerine, sürekli görevle atananlara, o yerin 
mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet 
yeri ödeneği verilir" denmektedir. Böyle
likle, -okuduğum yasa maddesiyle- mah
rumiyet yerlerinde görev yapan memur
lara ayn bir ödenek verileceği hükme bağ
lanmış olmaktadır. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin uygula

ma esaslarına ilişkin düzenlemeler ise, ay
nı yasanın 196 ncı maddesinde yer almak
tadır. Düzenlemelerin Bakanlar Kurulu 
Kararı ile uygulamaya konulacağı bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. Nitekim, 
Bakanlar Kurulu, 31.3.1977 gün ve 
7/13297 sayılı kararı ile mahrumiyet yeri 
ödeneğinin uygulama esaslarını saptamış
tır. Buna göre, mahrumiyet yerleri iki de
receli olarak saptanmıştır. Adıyaman, Ağ
rı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Er
zurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, 
Kars, Muş, Mardin, Tunceli ve Siirt ille
ri birinci derece mahrumiyet yerleri; Çan
kırı, Çorum, Malatya, Kastamonu, Sinop, 
Sivas, Urfa, Van ve Yozgat illeri ile Elâ
zığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Giresun 
ve Ordu illerine bağlı ilçeler, Manisa ili
mizin Selendi İlçesi, Denizli ilinin Çameli 
İlçesi, İsparta Dinin Sütçüler İlçesi, Bolu, 
Balıkesir, Konya ve Antalya illerimizin bir 
kısım ilçeleri de ikinci derece mahrumi
yet yerleri olarak kabul edilmiştir. 

Yine hudut birliklerinin bulunduğu 
yerler ile, bir kısım birliklerin bulunduğu 
bazı yerler de birinci derece mahrumiyet 
yerleri arasına alınmıştır. Bunlar, Bakan
lar Kurulu Kararında açıkça gösterilmiş
tir. 

Bakanlar Kurulu Kararında mahru
miyet yeri olarak gösterilen yerlerde çalı
şan memurlara, içinde bulundukları sıkın
tıların bir nebze giderilmesi amacına yö
nelik olarak ödenek verilmesi, okuduğum 
yasa hükmünde öngörülmüştü. 

Mahrumiyet yeri olarak saptanan bu 
yörelerde ulaşım imkânları ve sağlık ve te
davi imkânları kısıtlıdır; sosyal ve kültü
rel olanaklar son derece kısıtlıdır, öğrenim 
kurumlarının tümü yoktur; devlet me
murları bu nedenle çocuklarını başka il
lerde okutmak zorunda kalmaktadırlar. 
Bu yöreleri cazip hale getirecek devlet hiz-
metlerine -süreklilik ilkesine uygun olarak-
memur temin etmek amacıyla, buralarda 
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hizmet yapacak memurlara ek malî im
kânlar sağlamak gerekmektedir. İşte, tüm 
bu nedenlerle, yasa koyucu mahrumiyet 
yeri ödeneği verilmesini öngörmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kuru
lunun -okuduğum-1977 yılında aldığı ka
rarla, birinci dereceden manrumiyet yeri 
sayılan yerlerde çalışan devlet memurla
rına 500 Türk Lirası, ikinci dereceden 
mahrumiyet yeri sayılan yerlerde çalışan 
devlet memurlanna da 300 Türk Lirası 
mahrumiyet yeri ödeneği verilmesinin ön
görüldüğünü tespit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, aradan 11 yıl 
geçmiş olmasına karşın, açıkladığım yasa 
hükümleri ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 
mahrumiyet yeri ödeneği olarak verilen 
miktar hâlâ aynıdır, değişmemiştir. 1977 
yılında, 2 bin, 3 bin, ya da 5 bin Türk Li
rası aylık alan devlet memuru için 500, ya 
da 300 Türk Lirasının büyük anlam ifa
de ettiği açıktır. Bu ödenekle, bu yörede 
çalışan devlet memurları, başka illerde 
okumak durumunda kalan çocuğuna yar
dımda bulunabiliyor, büyük kentlerde 
hastasını tedavi ettirme olanağı elde ede
biliyordu; ama, bugün, 500 Türk Lirası 
ile bir sigara alma olanağı bile kalmamış
tır. ANAP İktidarı döneminde, para, pul 
olmuştur, iğneden ipliğe, sigaradan suya 
her şeyin fiyatı, 1977 yılından bu yana kat 
kat artmış iken, mahrumiyet yeri ödene
ğinin hâlâ 500 ya da 300 Türk Lirası ola
rak kalması üzüntü vericidir. Konu, dev
let memurları arasında mizah konusu ola
rak konuşulmaktadır. Anılan miktarın, 
bordrolara geçirme zahmetine bile değme-
diği açıktır. Bu para ile devlet memuru 
hangi gereksinimini karşılamaktadır, me
rak ediyoruz? 

Değerli milletvekilleri, sayın Başba
kan 19 Aralık 1983 tarihinde bu Mecliste 
hükümet programını okuduğunda, "Sos

yal adaletçilik, fukaranın yanında bulun
mak, lafla olmaz; bizim programımız, or-
tadirek dediğimiz işçi, memur, esnaf, çiftçi 
ve emekliye müşahhas, pratik ve gerçekçi 
çareler getiren sosyal adaletçi bir 
programdır" demişti. Memura verdiğiniz 
ödeneği 1977 yılından bu yana sabit tuta
caksınız, artırmayacaksınız, enflasyon ora
nı her yıl yüzde 60 ile 85 arasında arta
cak, geçim sıkıntısı had safhaya ulaşacak; 
iğneden ipliğe her şeye zam uygulayacak, 
yanlış politikalarınızın faturasını emekçi 
halka, işçiye köylüye, esnafa, memura öde
teceksiniz, ondan sonra da, sosyal adalet
ten söz edeceksiniz... Buna kargalar bile 
güler. 

Değerli milletvekilleri, mahrumiyet 
yerleri olarak gösterilen yörelerde çalışan 
memurlar gerçekten sıkıntı içindedir. 500 
ya da 300 Türk Lirası tutarında mahru
miyet yeri ödeneği verilmesinden sıkıl
maktadırlar. Bunun bordrolara yazılma
sından daha gülünç bir şey olamaz. Ko
nunun, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından incelettirilmesini, 1977 yılından 
bu yana paranın satın alma gücü, enflas
yon oranı, geçim endeksleri vesair değer
lendirmelerle, yasanın amacına uygun ola
rak bir düzenlemeye gidilerek, mahrumi
yet yeri ödeneğinin artırılmasını, aksi tak
dirde bu gülünç duruma son verilmesini 
diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan 
Abdullah Tenekeci; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Hakkâri Milletveki
li Sayın Cumhur Keskin tarafından, ka
mu görevlilerine verilen mahrumiyet yeri 
ödeneği hakkında yapılan gündem dışı 
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konuşma sebebiyle söz almış bulu
nuyorum. 

Kamu görevlilerine mahrumiyet ye
ri ödeneği ödemesi, 31 Mart 1977 tarihli 
2 adet Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konmuştu. Buna göre, mahrumiyet 
yerleri, birinci ve ikinci derecede mahru
miyet yerleri olmak üzere ikiye ayrılmış; 
birinci derecede mahrumiyet yerinde ça
lışan kamu görevlilerine ayda 500, ikinci 
derecede mahrumiyet yerinde çalışanlara 
ise ayda 300 lira mahrumiyet yeri ödene
ği verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Halen bu miktar üzerinden yapılan 
ödemenin bölgede çalışan memurların ay
lığı içindeki payı azalmıştır; ancak, bu pa
yın azalması, mahrumiyet yerlerinde ça
lışan memurlara, bu bölgelerde görev yap
maları sebebiyle yapılan ödemelerin azal
dığı manasına gelmemelidir. Hükümeti
miz, işbaşına geldiği günden bu yana, 
mahrumiyet yerleri olarak adlandırılan 
kalkınmada öncelikli yörelere özel bir 
önem atfetmiş; bu çerçevede yapılan ça
lışmalarla kamu görevlilerine mahrumiyet 
ödeneği dışında ilave imkânlar sağlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu imkânları satırbaşları halinde hatırlat
mak isterim. 

Hükümetimiz tarafından çıkarılan 19 
Temmuz 1984 tarihli, 84/8306 sayılı Ka
rarname ile kalkınmada öncelikli yöreler, 
yeniden, iki grup halinde tespit edilmiş, 
bö yörelerde ücretle çalışan kamu görev
lileri ve işçilerin Gelir Vergisinin hesap
lanmasında, özel indirim miktarının 3 ila 
8 kat artırılmak suretiyle hesaplanması ka
rarlaştırılmıştır. Bu şekilde, 1984 yılı için, 
bu bölgelerde çalışan memur ve işçileri
mize ayda 4 500 ila 10 500 lira arasında 
değişecek şekilde net imkân sağlanmıştır. 

Vergi kanunlarında yapılan değişik
likler sonucu, bu bölgelerde çalışan me
mur ve işçilerin ücretlerinin 24 000 -

54 000 lirası, halen ayrıca vergiden istis
na edilmektedir. Bu da, ayda 6 000 ila 
13 500 lira arasında değişen net bir imkâ
nı ifade etmektedir. 

Hükümetimizce 1987 yılında çıkarı
lan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği hakkın
daki 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile, Olağanüstü Hal Bölgesi ile mü
cavir illerde görev yapan kamu görevlile
rine ve işçilere, en yüksek devlet memuru 
aylığının yüzde 30'una kadar ek tazminat 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 
halen bu bölgede görev yapan kamu gö
revlilerine ayda net 141 000 liraya kadar 
çıkabilen ödeme yapılmaktadır. Aynca, bu 
personele ödenen tazminat miktarı kadar 
bir para da, personel adına nemalandırıl-
mak üzere, Toplu Konut ve kamu Ortak
lığı Fonuna yatırılmakta olup, üç yıl son
ra nemasıyla birlikte geri verilecektir. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Bunlar mahrumiyet ödeneği mi Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Efendim, ko
nuşmacı mahrumiyet bölgesi ile ilgili ko
nuştuğu için, o bölgelerde uyguladıkları
mızı arz ediyorum. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
300 ile 500 lira doğru mudur, onu 
söyleyin. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Hükümeti
mizce alınan bir diğer karar da, olağanüs
tü hal bölgelerinde görev yapan emniyet 
mensupları ile askerî personele ek tazmi
nat ödenmesidir. 1987 yılında çıkarılan 
281 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle, sözkonusu personele ayda 150 000 
liraya kadar çıkabilen ödeme yapılması 
imkânı getirilmiştir. 

Belirttiğim bu imkânlara ilave olarak, 
yanödeme karannameleriyle kalkınmada 
öncelikli yörelerde, "teknik hizmetler", 
"sağlık hizmetleri" gibi bazı hizmet sınıf-
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larında görev yapan kamu görevlilerinin 
özel hizmet tazminatları yüzde 15 - 20, ya-
nödemeleri ise yüzde 30 - 60 dolayında ar
tırılarak verilmektedir. Özel hizmet tazmi
natı artırımı ayda yaklaşık 24 675 lira ile 
32 900 lira arasında; yanödeme artırımı 
ise 5 610 ile 36 700 lira arasında değiş
mektedir. 

Açıkladığım imkânlar dışında, üni
versite personelinden, kalkınmada önce
likli yörelerde çalışanlara, ek gösterge da
hil olmak üzere, aylıklarının yüzde 50' sine 
kadar çıkabilen kuruluş ve geliştirme öde
neği verildiğini de belirtmek isterim. 

\aptığım açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere, Hükümetimiz, kalkınmada öncelik
li yörelerde çalışan kamu görevlilerine 
mahrumiyet yeri ödeneği dışında çeşitli 
ödemelerin yapılmasına imkân sağlamış 
bulunmaktadır. Bu imkânların, mahrumi
yet yeri ödeneğinde olduğu gibi, sadece 
memurlan kapsamadığını, o bölgelerde 
çalışan işçileri de kapsadığını belirtir, say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sayın Bakan, şimdi bu, cevap mı oldu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. — Sürt MUUtveküi Mehmet Abdurrezak 
Ceykn'tn, Anavatan İktidarı döneminde uygula
nan yanlış tarım politikası yüzünden tarımda or,-
taya çıkan sorunlar ve çiftçilerin durumuna ilifkm 
gündem dtft konuşması ve Tarm Orman ve Key
ifleri Bakam H. Hüsnü Doğan'tn cevabı 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın 
Abdurrezak Ceylan, buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ceylan, gündem dışı söz konu
nuz, Anavatan İktidarı döneminde uygu
lanan yanlış tarım politikası yüzünden, ta
rımda ortaya çıkan sorunlar ve çiftçileri

mizin durumuyla ilgilidir. 
Buyurun Sayın Ceylan. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

ANAP İktidarı döneminde uygula
nan yanlış tarım politikası yüzünden, 
Türk tarımı ve çiftçisinin içinde bulundu
ğu durumu ve sıkıntıları anlatmak için sa
atlere ihtiyaç vardır; fakat, konuşma sü
rem 5 dakika ile sınırlı olduğu için, Sayın 
Başkanın, konunun önemine binaen mü
samahasını istirham edeceğim. (ANAP sı
ralarından "Öyle, baştan pazarlık yapmak 
yok" sesleri) 

Sayın Milletvekilleri, ANAP İktida
rı döneminde, bir taraftan, desteklenen 
ürün sayısı azaltılmış, diğer taraftan, ilan 
edilen fiyatlar çok düşük tespit edilmiş, 
alımlar ise ilan edilen fiyatların çok altın
da yapılmıştır. "Peşin ödeme" denmiş, 
ödemeler zamanında yapılmamıştır. Bu 
şekilde, çiftçilerimiz, alınterlerinin karşı
lığı olan ürün bedellerini alamayarak 
mağdur olmuşlardır. 

Diğer taraftan, tarımın anagirdileri 
olan, traktör, gübre ve akaryakıta sürekli 
ve izahı kabil olmayan oranlarda zamlar 
yapılarak, çiftçilerimiz, tarlasını sürmek, 
mesleğini gerektiği gibi icra etmek imkâ
nından mahrum edilmişlerdir. Bir iki ör
nek vermek istiyorum : Bir Steyr traktö
rün 1987 senesi ekim ayı sonunda peşin 
fiyatı 9 milyon 187 bin lira iken, bugünkü 
peşin fiyatı 18 milyon 800 bin Türk Lira
sına çıkmıştır. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) '— 
16 milyon! 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — 1987'de, çiftçi, bu 
traktörü yüzde 25'i peşin, geri kalanını 4 
yıl vadeli yüzde 25 faizle 16 milyon 800 
bin liraya alabilirken bir yıl sonra, yani 
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1987 ekim ayı sonunda bu traktörü aynı 
şartlarla, aynı taksitlerle 52 milyon 114 bin 
liraya almaktadır. Şilin, geçen seneden bu 
yana yüzde 54 oranında artmış, traktör fi
yatı ise üç misli artmıştır. Bunu, sayın Hü
kümet hangi mantıkla izah edecek, merak 
ediyorum. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Kolay, kolay... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Dünya piyasalannda 
varili 8-10 dolara kadar düşen petrole her 
gün zam yapılarak, mazotun fiyatının ne
redeyse antibiyotiklerin fiyatını geride bı
rakmasına sebep olunmuştur. 

Gübre fiyatlarına bakacak olursak, 
ayn bir facia ile karşılaşmaktayız. 1987 ba
şında bir kilogram triple süperfosfatın 
(TSP) fiyatı 62 lira iken, bugün 210 lira
ya, bir kilogram üre 92 lira iken bugün 
248 liraya, bir kilogram DAP 119 lira iken 
bugün 330 liraya, bir kilogram 20x20, 72 
lira iken bugün 219 liraya çıkmıştır. Bir
kaç gün önce, Ege Gübre Fabrikası 20 x 20 
gübreyi 285 liraya, DAP'ı ise 421 liraya çı
karmış. Görülüyor ki, diğer gübre fabri
kalarının da önümüzdeki günlerde aynı 
yolu takip etmeleri muhtemeldir. 

Gübre fiyatları yüzde 300 ila 400 ora
nında artmış, destekleme fiyatları ise bu 
rakamların çok altında kalmıştır. Bu yan
lış uygulama yüzünden, toprak layıkıyla 
işlenmemektedir. Çok düşük olan gübre 
kullanımı ise, artan fiyatlar karşısında çok 
daha azalmıştır. Dolayısıyla, verim düş
mekte, çiftçinin borcu her gün artmakta, 
refah seviyesi ise düşmektedir. Yazıktır, 
günahtır... Kudret sahibi olanların adil ve 
vicdanlı olması gerekir; halbuki, sizin zam 
politikanız millete zulüm olmuştur. 

1987'de 750 - 800 liraya satılan 1 ki
logram kütlü pamuk, 1988'de 600 liraya 
satılmaktadır. Birliklerin aldığı pamuk fi
yatı üç beş lira bu rakamın üstünde ise de, 
bedeli zamanında ödenmemektedir. Bu

gün, 1 kilogram pamuğun toplama ücre
ti 100 liradır. Hamaliye, nakliye ve stopa
jını da hesapladığınız zaman maliyet yük
selmektedir. 1 kilogram kütlü pamukta bi
rinci ağız için çiftçinin eline geçen 500 li
ra olup, ikinci ağız için bu rakam 300 -
350 liraya kadar düşmektedir. 

Bu yüksek enflasyon karşısında, 
"çiftçimizin durumu iyidir" diyenleri şüp
heyle dinlemek lazımdır. Ayrıca, destek
leme alımları ile bugüne kadar alınan 550 
milyar lira mahsul bedelinin 400 milyarı 
hâlâ devlette bekliyor. Çiftçi, bankalara, 
kooperatiflere ve piyasaya olan borcunu 
zamanında ödeyemediği için, cezalı faiz 
ödemekte, işini yapabilmek için faizci ve 
tefecilerin kucağına itilmektedir. Niye çift
çilerin borçlarını zamanında ödemiyorsu-
nuz? Niye mahsul bedellerini borçlanna 
mahsup edip çiftçiyi cezalı faizden kurtar
mıyorsunuz? Türk çiftçisine ve tarımına 
bu kadar zarar verebilen bir idare hiç ol
mamıştır; bundan sonra da olması müm
kün değildir. 

Referandumdan önce fındık için 2 
bin lira fiyat ilan edeceksiniz, referandum
dan sona alım fiyatını 1 100 liraya düşü
receksiniz... Bu uygulama, kendi milleti ile 
alay etmektir. Bu hareket, ciddî devlet ida
resine yakışır bir davranış değildir. 

Sayın Başkan, sayın iktidar milletve
killeri; geliniz birlikte gidip, çiftçinin der
dini köyde kendisinden dinleyelim. Yüre
ğiniz yetiyorsa, birlikte gidip, tarlasını sü
ren, ağılında hayvanını yemleyen çiftçiyi 
ziyaret edelim ve çiftçimizin gerçek yaşan
tısını birlikte görelim; ne kadar hayal ale
minde olduğunuzu, yaptığınız yanlış uy
gulamadan dolayı çiftçiyi ne kadar sıkın
tıya koyduğunuzu görmeniz açısından çok 
faydalı olacaktır. 

Zararın neresinden dönülürse kârdır. 
Bu ağır şartlara çiftçimizin tahammül gü
cü kalmamıştır. Tarlasını işleme imkânın
dan mahrum kalmış, hâlâ tarlada bir 
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şeyler ekiyor görünüyorsa da, gereken 
gübreyi alamadığı ve diğer işlevlerini ge
rektiği gibi yapamadığı için, netice alma
sı mümkün değildir. Çiftçimiz, bu yüzden, 
iyi bir mahsul alamayacağı için borç ba
tağına biraz daha saplanacaktır. 

Bir tarım ülkesi olan bu güzel ülke
mizin 25 milyonluk tanm nüfusunu sefa
lete itmeye hakkınız yoktur. "Gelişen 
Türkiye'' programında, sefalet içinde olan 
Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ile ken
dinizi karşılaştıracağınıza, kendinizi, ge
lişmiş dünya ülkeleri ile kıyaslarsanız, in
sanlarımızın ne kadar sıkıntı içinde olduk
larını, mevcut dünya nimetlerinden ne ka
dar mahrum kaldıklarını belki görüp, bu 
gafletten kurtulursunuz. Eğer bu yanlış 
uygulamalarınıza devam ederseniz, bizim 
insanlarımız da, televizyonda gösterdiği
niz ülkelerdeki insanların haline düşebi
lirler. 

Beş yıllık iktidarınızın yanlış tutu
mundan dolayı, çiftçimiz,neredeyse komü
nist ülkelerde olduğu gibi, "geçimimizi 
sağlayın, tarla ve mahsulü sizin olsun" de
me noktasına gelmiştir. Allah, tarımımızı 
ve çiftçimizi bu yanlış ve yanlışını bir tür
lü göremeyen yönetimden kurtarsın. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Biraz ayıp ediyorsun. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Türk tanmını bu dar
boğazdan çıkarmak için, AT'm direktifle
rine bakarak sübvansiyonu kaldırmak gi
bi bir yanlışın içinde olmayın; hatta, bu
gün yaptığınız sübvansiyonun oranını da
ha da artırmanız gerekir. Kredi faizlerini 
mutlaka düşürmek lazım. Ödeme sıkıntı
sına düşen çiftçilerimizin borçlarını faiz
siz olarak takside bağlayınız. Destekleme 
alım fiyatlarını, enflasyon ve girdi fiyatla
rını nazarı dikkate alarak tespit ediniz. 

Bu tedbirleri almadığınız takdirde, 
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55 milyon insanımızı doyurmakta büyük 
sıkıntı olacaktır. Bunun vebali sizin boy-
nunuzdadır. 

Sözlerimi, çiftçilerimizin hissiyatına 
tercüman olarak, bir şiirimle bağlamak is
tiyorum. (ANAP sıralarından "Geldi 
Nalbantoğlu" sesleri) 

Uyan gaflet uykusundan Hüsnü 
Doğan, 

Köylüler senin döneminde oldu 
perişan 

Dizlerinde kalmadı hiç derman, 
Onları sizden kurtarsın Yüce Rah

man. (DYP sıralarından alkışlar) 

Çiftçinin mahsulüne ödemedin para, 
Senin yüzünden düştüler dara, 
Ne yapacağız diye düşünüyorlar ka

ra kara, 
On yılda ancak iyileşir bu yara. 

Beş yıldır hep dedin hibrit, 
Sermayeleri küçüldü, oldu bir kibrit, 
Ağlıyor kurtulmak istiyor senden, 
Ne bekliyorsun, artık başımızdan git. 

Bakan mısın, kasap mısın hala oğlu, 
Bozdun her şeyi, dağıttın sağı solu, 
Çiftçiler sana karşı nefret dolu, 
Açlıktan orak tutamaz oldu kolu. 

Beş yıl oldu iktidardadır Anavatan, 
Bıktt köylü, çiftçi bu hayattan, 
Açlıktan belimiz inceldi, oldu kaytan, 
Bizi sizden kurtarsın Yaradan. 

Sizin dönemde yiyemez olduk katık, 
Tarla, traktör ve öküzü hep sattık, 
Borçların altında hepimiz battık, 
Anavatan sayesinde ortadan kalktık. 

Dayı, yeğen başımıza oldular sultan, 
Bunların beş yıldır söyledikleri bühtan, 
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Kahrolduk çektiğimiz bu ıstıraptan, 
Köylüler borç dileniyor uçan kuştan. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın doğan, cevap ver
meniz için size söz vereceğim. Bundan ön
ce, Sayın Celâl güzel, geçen birleşimde ko
nuşan bir arkadaşımıza cevap vermek için 
söz istedi, sizden evvel söz istemişti; o ba
kımdan ona... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Hatibe sıcağı sıcağına cevap vermem 
daha iyi olur diye düşünüyorum... 

BAŞKAN — Peki efendim, siz her iki 
bakan aranızda anlaştıktan sonra, fark 
etmez. 

Buyurun Sayın Doğan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

\ Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; Siirt Milletvekili Sayın Ab-
durrezak Ceylan'm konuşması üzerine söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepini
ze saygılar sunarım. 

Konuşmaya burada muttali olduğum 
için, kusura bakmasınlar, şiir yazmaya 
vaktim olmadı. 

Tarımın çok yönlü konuları vardır. 
Bunları geniş olarak hem bu ayın 17'sinde 
Bütçe Komisyonunda sabahtan akşama 
kadar geniş olarak müzakere edeceğiz hem 
de yine bu yılın aralık ayı içerisinde, Ba
kanlığımın bütçesi buraya gelecek, o vesi
leyle de en azından bir gün, burada, Yü
ce Mecliste, tarımın meselelerini çok ge
niş olarak inceleyeceğiz; herkes o konudaki 
düşüncelerini, fikirlerini söyleyecek. 

Ben de Sayın Ceylan'a iştirak ediyo
rum; çünkü, tanmın meseleleri öyle beş 
dakikada, bir şiirle falan burada izah edi
lecek kolay işler değil. 

Ben şunları ifade etmek istiyorum : 
Genel olarak bazı konulara değineceğim. 
Çünkü, biraz evvel ifade ettiğim gibi, ile
ride zamanı gelince, çok daha geniş ola
rak ve zamanın müsaadesi nispetinde, 
bunları daha iyi şekilde açıklamak imkân
larına sahip olacağız. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Ne zaman gelecek; millet öldükten son
ra mı gelecek? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Birincisi şu : Son beş yılda biz, eli
mizden geldiği kadar, çiftçimize, tanm 
sektörüne yardımcı olmaya gayret ettik. 
Tabiatıyla, nerede ne kadar yardımcı ola
bildik; o, yüce milletimizin takdirindedir, 
çifçimisin takdirindedir; zamanı gelince de 
oradaki başarımızı veya başarısızlığımızı 
kendi ölçüsü içerisinde değerlendir
mektedir. 

Ben, ana hatlarıyla sunaları ifade et
mek istiyorum : Son 5 yılda tanmımızdaki 
gelişme ortalama yüzde 4,5'tir. Bu yıl ta
rımdaki gelişme hızımızı, ilk millî gelir 
tahminlerine göre, yüzde 6,1 olarak hesap 
ettik. Bu yıl hava şartları da iyi geçmiştir, 
aldığımız tedbirlerin de faydası görülmüş
tür. Geçen yıldan fazla olarak, bu yıl ta
rımdaki gelişme yüzde 6,1; son 5 yılın or
talaması da yüzde 4,5'tir. Bu değerler, kat
ma değerin üzerinden, sabit fiyatlar üze
rinden hesap edildiği için, taamdaki ge
lişmeyi net olarak ortaya koyan değer
lerdir. 

Bunun dışında, sübvansiyon mesele
sinde bir iki hususa değinmek istiyorum : 
Takdir edersiniz ki, en fazla konuşulan ko
nulardan biri gübre olmuştur. Hatta, şu
nu ifade edeyim, kendi arkadaşlarımız 
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dahi referandum öncesinde gübreye yap
tığımız zammı tenkit etmişlerdir; ama, ra
kam şudur : Bu yıl sonu itibariyle gübre
ye yapacağımız sübvansiyonun miktarı 
550 milyar liradır. İlk 9 ayda yeme yaptı
ğımız sübvansiyon 160 milyar lirayı geç
miştir. 

Bunun dışında şikâyet edilen konu
lardan biri de, faizler meselesidir, fakat pi
yasa faizlerine ve paranın maliyetine gö
re baktığımızda da, yine faizlerde, devlet 
olarak büyük ölçüde sübvansiyon yapıldığı 
ortadadır. Ayrıca, devletin bugüne kadar 
yaptığı yatırımlar içerisinde sulama yatı
rımlarına baktığımızda, sübvansiyon ola
rak orada da önemli bir kalemimiz vardır. 

Özet olarak şunu ifade etmek iste
rim : Bugün, 1988 yılı içerisinde tarımdaki 
sübvansiyonumuz, benim hesaplamaları
ma göre 2 trilyon lira civarındadır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yu
murta 125 liraya çıktı ama... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Tabiatıyla, yumurtanın 50 liraya in
mesi de doğru değildi; bu ara onu da söy
leyeyim. 50 liraya indiği zaman, yumur
tayı yetiştiren vatandaşımız da bağırıyor. 
Mesele daima iki yönlüdür, iki yönüyle 
bakmamız lazım; sadece üretici, sadece 
tüketici değil, her iki açıdan bakıp, o me
seleyi o şekilde çözmemiz lazım. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Pamuğun maliyetinden bahset. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bir kilo odun bir kilo arpaya eşit. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Muhterem milletvekilleri, müsaa
de edin, bir iki hususa daha değineceğim. 

Bugün dünyada, tarımda çok yönlü 
meseleler vardır. Bugün Türkiye'nin ta
rımdaki sıkıntılarının önemli bir kısmı, sa

dece kendi problemlerimizden, kendi im
kânsızlıklarımızdan kaynaklanmamakta
dır. Size bir rakam vermek isterim; bugün, 
OECD ülkelerinin 1988 yılında tarıma ya
pacakları direkt ve endirekt sübvansiyon
ların toplamı 200 milyar dolar olarak tah
min edilmektedir. Bu ülkelerin sübvansi
yonları daha ziyade dış ticarette, ihracat
ta olduğu için, bu sübvansiyonlar bizim 
gibi gelişmekte olan, tanmda imkânı olan 
ülkelere menfî yönde tesir etmektedir. Bu
nun tesirlerini de bilahara, inşallah, zama
nı gelince çok geniş olarak konuşmak im
kânını bulacağız. 

Şimdi... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Ma
zeret değil; çare, çare... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Çare sizde yok, yine bizde var, me
rak etmeyin. Çare yine bizde var, siz bir 
şey söylemiyorsunuz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Çare
yi siz getireceksiniz, Bakansınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bakınız, arkadaşımız biraz evvel ra
kamlar verdi. Efendim şu sene fiyat bu ka
dardı, bu sene bu kadardı dedi. Mukaye
sede özellikle kullandığımız yılların birkaç 
rakamını size söyleyeyim : 1980 yılında 
buğdayın fiyatı 10 lira 23 kuruştu. 

İBRAHİM AKSOY (Malatya) — 
Sayın Bakanım, gübre fiyatlarını da 
söyleyin. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Tamam, gelelim, gelelim... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 95 
liraya arpa sattık biz; 95 liraya. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI*!, HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ofis olarak, bu sene ortalama ver
diğimiz fiyat 167 lira civarındadır. 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt)— Başka bir şey söylemedim. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Gübre fiyatları nasıl Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Söyleyeceğim, söyleyeceğim... 16,5 
- 17 katı. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Soya?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Yine, 1980 senesinde, bu zamanlar 
DAP'ın fiyatı 20 lira idi, şimdi ise 340 li
ra. DAP da aşağı yukarı 17 misli kadar 
yükselmiştir, buğdayın fiyatı da 17 misli 
kadar yükselmiştir. Hesap ortada. En 
önemli üründür. Onu söylüyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Bakan, 1980'leri konuşuyorsunuz; 1983'te 
başladınız göreve 1980'den size ne? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H.'HÜSNÜ DOĞAN (Devam
l a ) — Kaldı ki -kabul etmek lazım ki-
1980'den bugüne kadar verimde de önemli 
artışlar meydana gelmiştir. Siz, burada sa
dece kilo üzerinden mukayese yapıyorsu
nuz. Oysa, bütün bunların, bir dönüm
den alınana gelir üzerinden yapılması la
zımdır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yanlış konuşuyorsunuz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bir iki rakam vereyim. Yine, 
1980'de ayçiçeğinin fiyatı 30 liraydı. Ay
çiçeğine iyi de fiyat verilmişti o sene. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — 
1983'ten sonrasını söyle. 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Niye gayri safi millî 
hâsıladan bahsetmiyorsun? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Efendim, hepsinden bahsederiz. 

Ayçiçeği 30 liraydı. Biz, ayçiçeğine bu 
sene 370 lira verdik; ama ayçiçeğindeki fi
yatı sadece 30 liradan 370 liraya hesap 
ederseniz, 12,5 - 13 misli eder; fakat, bu
rada yanılırsınız. Biraz evvel şiire konu 
olan hibrit var ya, o şiire konu olan hib-
rit, ayçiçeğindeki verimi yüzde 60 artır
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
1980'de Türkiye'nin ayçiçeği üretimi en 
fazla 700 - 750 bin tondu. Bu yıl, inşal
lah, 1 milyon 150 bin ton - 1 milyon 200 
bin ton ayçiçeği bekliyoruz; bunu, aşağı 
yukarı aynı ekim alanından bekliyoruz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Bakan, 1983'ten başla. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayır, hayır... Siz hep 1980'i sevi
yorsunuz. Siz 1980'i çok seviyorsunuz, ben 
de hep oradan değer veriyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Sayın Bakan, biz 
1990'lardayız, 1980'lerde değil. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
lütfen... Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bakan yanlış konuşuyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Çiftçide para yok. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ödemelerden bahsedeyim biraz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Muhterem arkadaşlanm, biraz da 
ödemelerden bahsedeyim. Ödemelerde 
önemli olan konu şudur; tabiatıyla müm
kün olduğu kadar çabuk vermek, peşin 
ödemek iyidir; ama, bugüne kadar hiçbir 
hükümet bunu her zaman gerçekleştirmek 
imkânına sahip olamamıştır. Yani, siz bu
güne kadar her zaman buğdayın para-

— 307 —. 
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sini, ayçiçeğinin parasını, pancarın para
sını peşin mi verdiniz? (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) Önemli olan, ilan 
ettiğiniz, çiftçiye söz verdiğiniz takvim içe-

_ risinde bu parayı vermektir. Biz, bu sene 
referandum olmasına rağmen, buğdayda 
"yüzde 50'sini peşin ve yüzde 50'sini 2 ay 
sonra" dedik ve tıkır tıkır ödedik bu 
parayf. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Çek
ler karşılıksız çıktı. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Pamukta da tıkır tıkır ödediniz mi? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bakınız, pamukta da biz peşin sö
zü verdik mi bugüne kadar? Pamukta pe
şin sözünü vermedik. Şimdiye kadar, pa
muk parasının 80 milyarı ödendi. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Geri kalanı ne kadar? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ümit ediyorum bu ayın sonuna ka
dar da, inşallah bunun büyük bir kısmını 
temizleyeceğiz; onu da söylüyorum. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Pamu
ğu ithal ettiğiniz zaman parasını peşin ve
riyorsunuz ama... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sözümü bağlarken bir şey daha söy
leyeyim; Sayın Abdurrezak Ceylan, benim 
bildiğim kadarıyla, küçük çiftçi değildir; 
çok büyük bir çiftçidir. Bildiğim kadarıy
la 10 bin dönüm kadar arazisi var; büyük. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Göz diktiyseniz... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayır, estağfurullah efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Her birinizin Amerika'da çiftliği var; onun 
da olsun. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şimdi, diyeceğim şudur : Dünyada 
gelişmeler öyledir ki, artık, çiftlikler böy
le uzaktan kumandalı yönetilirse, oradan 
kâr etmezsin sen. (ANAP sılalarından al
kışlar) Çünkü, bugün, gerek Avrupa'da, 
gerek Amerika'da, gerekse başka yerler
de, ancak işinize sahipseniz, bilhassa aile 
tarımı yapıyorsanız, işinizin başında du
ruyorsanız, o zaman oradan birkaç kuruş 
kazanma imkânınız vardır; aksi halde, 
böyle, ekmek elden su gölden, uzaktan ku
mandalı, bu işler yürütülmüyor. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Doğan. 

M. ABDURREZAK, CEYLAN 
(Siirt) — Sayın Başkan, sataşma var, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Kâzım Özev'in geçen birleşimdeki 
konuşması üzerine... (DYP sıralarından 
"Sataşma var" sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sataş
ma var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 

Önce, sataşmadan dolayı söz verin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Önce, sataşmaya cevap versin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim.. 

4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Hasan Celâl Güzel'in, Tokat Milletvekili Kâzım 
Özev'in 20 nci Birleşimde yaptığı, gençlik ve genç
liğin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın Özev'in, 20 nci 
Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşma
ya, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Hasan Celâl Güzel cevap vermek is
temektedir. 
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Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime, burada sık sık 
eğitim ve gençlik konulannı dile getiren 
Sayın Kâzım Özev'e teşekkür ederek baş
lamak istiyorum. 

Dün gündem dışı yaptığı konuşma
sında, gençlik konularını ve sorunlarını di
le getirdikten sonra, "Sayın milletvekilleri, 
geçtiğimiz günlerde, Millî Eğitim Bakan
lığı bir Gençlik Şûrası topladı. Önce bu 
toplantıyı olumlu karşıladığımızı belirt
mek istiyorum; ancak, içinde yaşadığımız 
siyasal koşulların doğal sonucu olarak, bu 
şûranın oluşumunun demokratik ve katı
lımcı bir nitelik taşımadığını söylemek is
tiyorum; çünkü, demokrasinin tüm kural
ları ve kurumları henüz yerleşmiş değil
dir. Örnek verecek olursak, Şûraya çağrı
lan gençlerin hiçbiri özgürce kurulmuş bir 
öğrenci kuruluşu ve derneğinin seçilmiş 
temsilcileri değildir" demiştir. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, 
şimdiye kadar, devlet eliyle bir resmî ku
ruluşun, bir bakanlığın düzenlediği de
mokratik katılımcı -son moda tabiriyle- ve 
gençliğin temsil edildiği bir şûra ilk defa 
toplanmıştır. 

Nitekim, bakınız, bir mukayese yap
mak gerekirse, 14 - 17 Mayıs 1979 tarih
lerinde Karayolları Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonunda Birinci Ulusal 
Gençlik Sorunları Sempozyumu yapılmış
tır. Davetiye, program ve katılanların lis
tesi buradadır; gayet tabiî, çok değerli bi
lim adamları katılmıştır; ama, içinde bir 
tek gençlik temsilcisi yoktur. 

Esasen, şimdiye kadar, gençliğin hür 
bir şekilde fikirlerini savunabildiği, konu
şabildiği tek toplantı da Cumhuriyet tari
himizde bu toplantı olmuştur. Her ne ka

dar bir sayın SHP milletvekilimiz de Millî 
Türk Talebe Birliğinin 1960'lı yıllarda 
böyle bir toplantı yaptığını ileri sürmüşse 
de, 1958 yılından beri gençlik sorunları ko
nusunda çeşitli dernek toplantıları yapıl
mıştır; ancak, bunun bir resmî şûra top
lantısıyla hiçbir benzerliğinin olamayacağı 
izahtan varestedir. 

Diğer taraftan, şunu da hemen arz 
etmek isterim ki, 3.11.1969 tarihinde Cum
hurbaşkanlığı tezkeresiyle kurulan Genç
lik ve Spor Bakanlığı, 27.3.1973 tarihinde 
yine Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle "Ku
rullar Arasında Gençlik ve Spor Sorunla
rı Şûrası" şeklinde bir şûra teşkili öngör
mesine rağmen, en azından o günden bu
güne geçen onbeş yıl içinde, bir gençlik şû
rasını toplamak, ancak bu dönemde 
mümkün olabilmiştir. 

Diğer taraftan, iştirak eden 100 genç
lik temsilcisinin içinde, yükseköğrenime 
ait 6 dernek temsilcisi bulunmaktadır ve 
bunlar da, iddia edilenin aksine, özgürce 
kurulmuş ve demokratik şekilde seçilmiş 
dernek temsilcileridir. 

Diğer taraftan, Sayın Özev şöyle de
vam etmektedir : "Şûrada çok değerli fi
kirler ve katkılar olmuştur; ancak, hepsi
nin ortak yakınması, tartışma süreleri ve 
şûradaki etkinliklerinin sınırlı olması ne
deniyle, sorunları yeterince yansıtamamak 
olmuştur." Burada da kısaca bir bilgi arz 
etmek isterim. Şûra, 24 - 28 Ekim 1988 
günleri arasında beş gün devam etmiştir. 
Komisyonlar, toplam olarak 120 saat ça
lışma yapmıştır; her komisyon ortalama 12 
saat çalışmıştır; genel kurulda ise, toplam 
26 saat çalışılmıştır. 

Genel kurulda, 312 tavsiye kararı ve 
çok sayıda temenni kararı alınmıştır. Ko
misyon çalışmalarına 374 üye katılmış ve 
bunlardan sadece ikisi söz alıp görüşleri
ni belirtmemiş, geri kalan üyeler, en az bi
rer defa, söz alıp görüşlerini belirtmişler-
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dir. Aynca, genel kurul çalışmalarında da, 
97 üye söz alıp serbestçe görüşlerini be
lirtmişlerdir. 

Gençlik şûrasının gündemi, Sayın 
Özev'e göre, büyük oranda okul içi öğren
ci gençlerin sorunlarından oluşmuştur. 
"Sayın Bakana sormak istiyorum; nüfu
sumuzun üçte birini oluşturan gençlik ke
siminin ne kadarı eğitim sürecinden geç
miştir?" diya sormaktadır. Sayın millet
vekilleri, hepimiz biliyoruz ki, genç nüfu
sun önemli bir kesimi eğitim süreci dışın
dadır. Bu nedenle, ülkenin gençlik sorun
larını, salt okul içi gençlik, hatta yükse
köğrenim gençliğinin sorunları gibi algı
lamanın yanlış ve haksız olduğunu düşü
nüyorum. Kuşkusuz, yükseköğrenim ku
rumlarındaki gençlerin de çok cıddf sorun
ları vardır; ancak, Gençlik Şûrasının ama
cı, gençlerin bütün sorunlarını içinde bu
lundukları şartlara göre değerlendirmek ve 
çözüm aramaktı. Örneğin, okul dışı genç
lik, kırsal alanda gecekondularda, işsiz ya 
da çalışan gençlik olarak; askerdeki genç
lik ve özel durumda olan beden ve ruhsal 
özürlüler; ayrıca, tutuklu, hükümlü ya da 
cezasını tamamlayarak topluma katılmış 
gençlik kesimlerinin sorunları şûrada in
celenmemiştir. 

"Okul dışı gençliğin yapısı, sorunları 
nasıl araştırılacaktır? Şûrada bunlara iliş
kin plan ve program tertiplenmemiştir" 
denilmektedir. 

Sayın Özev'in, şûra konusunda ye-, 
terli bilgisi olmadığı bundan anlaşılmak
tadır. Aksine, şûra, sadece okul içi genç
liğin değil, gençliğin bütün kesimlerini ih
tiva edecek şekilde düzenlenmiştir. Bunu, 
şûranın gündemini de meydana getiren 
komisyonların isimlerini bile sayarak an
latabilmek mümkündür. Nitekim, 2000 
yılının gençliği, gençliğin sağlığı ve zararlı 
alışkanlıklardan korunması, özürlü genç
lere götürülecek hizmetler (iddia edilenin 
aksine) suça itilen gençlerin topluma ka

zandırılması, yükseköğrenim gençliği, or
taöğrenim gençliği, çalışan gençliğin so
runları (ki, işçi gençlik, memur gençlik, 
çiftçi gençlik ve esnaf gençlik gruplarına 
ayrılmıştır) çalışmayan işsiz gençliğin so
runları, hatta yurt dışındaki gençliğin so
runları da 10 komisyon şeklinde gündeme 
getirilmiş ve bütün bu komisyonlarda, bü
tün bu gençliğin temsilcileri konuşturul
muşum 

"Gençlik Şûrası çözüm önerileri için 
neler planlamıştır?.." 

Verilen bu süre içinde, şu anda söy
lediğim gibi, 400'den fazla karan ve çö
züm önerisini burada sıralamak mümkün 
değil. Ben, Sayın Özev'e, yazılı olarak ko
misyon raporlarını sunmak istiyorum, 
müsaade ederlerse. 

Son olarak da şunu söylemişlerdir; 
"Sayın Bakan bunları yanıdamadan, şû
ra sonucunu yukanda sunmaya çalıştığım 
gerçekler ışığında değerlendirmeden, 
Gençlik Şûrasının başanlı olduğunu iddia 
edemez." 

Şunu söylüyorum; Gençlik Şûrasının, 
ille de başanlı olduğunu iddia edecek de
ğiliz; ama sizlerin de bir hakkı teslim sa
dedinde bile olsa -ki, Sayın Özev zaman 
zaman bunu da yapmıştır konuşmasmda-
bu şûranın Cumhuriyet târihinde ilk de
fa toplanan çok sesli, demokratik iştirakin, 
katılımın en fazla sağlandığı, gençlere ser
bestçe fikirlerini savunma hakkının veril
diği ve gençlik sorunlannm en detaylı şe
kilde tartışılmasına imkân sağlayan bir 
toplantı olduğunu kabul etmek zorunda
yız ve hep beraber, muhalefet, iktidar ay
rımı yapmadan, gençliğin sorunlanna, da
ha fazla vakit kaybetmeden eğilmek zo
rundayız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 

— 310 — 
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B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. —2.11.1988 tarihli gelen kâğıtlarda ya

yımlanan 113 Stra Sayılı; 2004 Saydı icra ve İf
las Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirdme-
sine, 3182 Saydı Bankalar Kanununun iki Mad
desinin Yürüdükten Kaldırdmasma Dair Kanun 
Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Güneş Muftü-
oğlu'nun 2004 Saydı icra ve iflas Kanununun 
18.2.1965 Tarih ve 538 Saydı Kanunla Değişik 
1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifinin, 3.11.1988 tarihli Ge
nel Kuru gündeminin 1 inci strastna alınarak gö
rüşmelerine başlandmastna dişin Danışma kurulu 
önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır, okutup onayınıza su
nacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunca aşağıdaki öne

rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Ilyas Aktaş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
ANA.P. Grubu Başkanvekili 

Ahmet Karaevli 

1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapd-
masına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların 

idarî Nitelikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/412) (S. Sayısı: 110) (1) 
BAŞKAN — Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun
lardaki Bazı Cezaların İdarî Nitelikte 

(1) 110 S. Saydı Basmayazt 2.11.1988 ta
rihli 20 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

SHP Grubu Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Öneri : 
2.11.1988 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya

yımlanan ve sayın üyelere dağıtılan 113 Sı
ra Sayılı 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun İki 
Maddesini Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı İle Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 Sa
yılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Ta
rih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik birinci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifinin 3.11.1988 
Tarihli Genel Kurul gündeminin 1 inci sı
rasına alınarak görüşmelerine başlanma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan öreniyi onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz : 

Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerle
rini almışlardır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış ve maddelere geçilmesi 
kabul edilmişti. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

311 — 
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GELEN DİĞER İŞLER 
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6831 Sayılı Orman Kanununda, 1475 
Sayılı İş Kanununda, 2918 Sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununda ve 2926 Sa
yılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunun
da Değişiklikler Yapılmasına ve Bu 
Kanunlardaki Bazı Cezaların idarî 

Cezaya Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 14 üncü maddesinin (C) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye (D) ve (E) bentleri eklenmiştir. 

"C) Palamut, ıhlamur çiçeği, her 
çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbî ve 
sınaî nebatları veya orman tohumlarını 
toplayıp götürmek; 

D) Ormanlardaki göl, gölet, baraj 
ve derelerde dinamit atmak veya zehir bı
rakmak suretiyle avlanmak; 

E) Ticaret amacıyla olmaksızın 
kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çı
karmak; 

Yasaktır." 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 91 inci maddesinin altıncı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"14 üncü maddenin (C) bendinde ya
zılı fiilleri işleyenlere onbin lira, (D) ben
dinde yazılı fiilleri işleyenlere yüzbin lira 
para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 6831 Sayılı Orman 

Kanununun 92 nci maddesinin bir ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bu Kanunun 16 nci maddesi gere
ğince ormanlardan izin almadan açılan 
maden ocakları idarece kapatılır. Çıkarı
lan madenler ve her türlü tesisler ile alet, 
edevat ve nakil vasıtalarına el konulur. El 
konulan malların mahkemece müsadere
sine karar verilir. El konulan ve müsade
resine karar verilen mallar hakkında Bu 
Kanunun 84 üncü maddesi uygulanır." 

"Bu Kanunun 16 nci maddesi gere
ğince izinsiz maden ocağı açanlara beş-
yüzbin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 94. — Bu Kanununu 18 in
ci maddesinde belirtilen ve yapılması iz
ne bağlı fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, 
kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, 
toprak ve buna benzer ocaklar ile balık 
üretme tesislerini izinsiz kuranlara yüzbin 
lira para cezası verilir. Bunların işletilmesi 
men edilir. Bu tesisler Devlet ormanları 
içinde kurulmuş ise el konulur. El konu
lan malların mahkemece müsaderesine 
karar verilir. El konulan ve müsaderesine 
karar verilen mallar hakkında bu Kanu
nun 84 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 
(E) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere on
bin lira para cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 95 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

"Bu Kanunun 19 uncu maddesi hü
kümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz 
hayvan sokanlarla, ormana başı boş hay
van girmesine sebep olanlara beher kıl keçi 
ve deve için beşyüz lira, diğer büyükbaş 
hayvanların beheri için ikiyüz lira, küçük
baş hayvanlann beheri için yüz lira para 
cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 96 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci 
ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere 
aykırı hareket edenlere onbin lira para ce
zası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6831 sayılı Orman 

Kanununun 97 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Devlet çekici ile damgalanan ağaç
ları keserken bu damgayı orman idaresin
ce tesbit edilen şekilde dip kütükte bırak
mayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen 

hadde nazaran daha yükksekten kesenle
re kesilen her ağaç için beşbin lira para ce
zası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 99. — 37 nci madde gere
ğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir 
ve şartlara riayet etmeyenlere beşbin lira 
para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 100 üncü maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Nakliye tezkeresini değiştirmeden 
nakliyat yapanlara yüzbin lira para ceza
sı verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan 
damgaya tabi orman emvalini damgasız 
olarak orman idaresinin istif yerlerine gö
türenlere ellibin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 101 inci maddesinin bir ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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"Yazılı olarak yapılan tebligat tari
hinden itibaren iki yıl içinde 50 nci mad
dede yazılı işaretlerle ormanların hudut
larını belli etmeyen hususî orman sahip
lerine beşyüzbin lira para cezası verilir." 

"Orman sahipleri bu cezanın kesin
leşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu 
mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara bir-
milyon lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 102 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"51 inci madde gereğince tanzim, ka
bul ve tasdik olunan orman amenajman 
planlarında ormanın imarı, geliştirilmesi, 
ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşe
relerle mücadele edilmesi gibi yapılması
na lüzum gösterilen işleri plan dairesinde 
ve verilen müddet içinde yapmayan ve ge
rekli tedbirleri almayan orman sahipleri
ne beşyüzbin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 103. — 67 nci madde hü
kümlerine aykırı hareket edenlere yüzbin 
lira para cezası verilir. Devlet veya her ki
me ait olursa olsun yeniden orman yetiş
tirme veya orman boşluğu ile göçük, dev
rik ve heyelan gibi hallerle meydana ge

len açıklıkları doldurmak veya satış mak
sadıyla işlenen sahalarda geçici olma kay
dıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fide
liklere herhangi bir şekilde veya hayvan 
sokulması veya girmesi suretiyle orman 
yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet ve
renlere ûçyüzbin, diğer alanlarda zarara 
sebebiyet verenlere yüzbin lira para cezası 
verilir.". 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 6831 sayılı Orman 
Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 107. — 74 üncü maddede 
gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere 
mahallin en büyük mülkî âmiri tarafından 
yirmibin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 110. — 76 nci maddedeki 
yasak fiilleri işleyenlerle orman içine sön
memiş sigara atanlara ellibin lira para ce
zası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 6831 Sayılı Orman 

Kanununa 111 inci maddeden sonra 
(111 a) maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"MADDE 111 a) — Bu Kanunda 
mercii belirtilmemiş idarî para cezaları, 
orman işletme şefleri tarafından verilir. Bu 
Kanuna göre verilen idarî para cezaları
na dair kararlar ilgililere Tebligat Kanu
nu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu ce
zalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahke
mesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine ve
rilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret gö
rülmeyen hallerde evrak üzerinde incele
me yapılarak en kısa sürede sonuçlandı
rılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para 
cezalan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
rine göre orman idaresince tahsil olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler».. Kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 1475 sayılı İş Kanu

nunun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 97. — Bu Kanunun 3 ün
cü maddesi hükmüne aykırı davrananlar
dan; beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi 
çalıştıranlara yüzbin lira, daha fazla işçi 
çalıştıranlara üçyüzbin lira para cezası 
verilir. 

Bu para cezasının kesinleşmesinden 
sonra suçun tekrar işlenmesi halinde yu
karıda yazılı para cezaları yansı oranın
da artınlarak uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 1475 sayılı İş Kanu

nunun 98 inci maddesinin (A) bendinin 
(6) numaralı alt bendinden sonra gelen 
son paragrafı ile (B) ve (C) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi 
çalıştıran işveren veya vekiline yüzbin li
ra, daha fazla işçi çalıştıranlara üçyüzbin 
lira para cezası, tekrarı halinde belirtilen 
bu cezalar iki kat olarak verilir. 

B) 24 üncü maddesindeki hüküm
lere aykın olarak işçi çıkaran veya işyeri
ne yeni işçi alan işveren veya vekiline iş
ten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için 
beşyüzbin lira para cezası verilir. 

C) 25 inci maddesindeki hükümle
re aykın hareketle sakat veya eski hüküm
lü çalıştırmayan işveren veya vekiline ça
lıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için beşyüzbin lira 
para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 99. — A) İşçinin bu Ka
nundan veya toplu iş sözleşmesinden ve
ya hizmet akdinden doğan ve 26 ncı mad
dede belirtilen ücretini süresi içinde kas
ten; ödemeyen veya noksan ödeyen işve
ren veya işveren vekiline bu durumda bu
lunan her işçi için üçyüzbin lira para ce
zası verilir. 

B) 1. 30 uncu maddede yazılı üc
rete ilişkin hesap pusulalarını işçiye ver-
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meyen, 31 inci maddede gösterilen tutar
dan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar 
karşılığı kesinti yapan veya zarar yapmak
sızın işten çıkan işçiye tazminatını iade et
meyen veya mahsup yaptığı halde istek 
üzerine hesap ve belgeleri göstermeyen, 32 
nci maddede belirtilen sebepler dışında iş
çiye ücret kesintisi cezası kesen yahut bu 
paraları aynı bentte gösterilen sürede bu 
hesaba yatırmayan işveren veya işveren ve
kiline ikiyüzbin lira para cezası verilir. 

2. 33 üncü maddede belirtilen ko
misyonun tespit ettiği asgarî ücretleri iş
çiye ödemeyen veya noksan ödeyen, 34 ün
cü maddede sözü edilen sebepler dolayı
sıyla çalışmayan işçiye yarım ücret ödeme
yen, 35 inci maddede yazılı şartlar dışın
da fazla çalışma yaptıran veya aynı mad
dede gösterilen fazla çalışma ücretini öde
meyen veya noksan veya 36 ve 37 nci mad
delerdeki hükümlere aykırı ödeyen 38, 41, 
42, 43, 47 ve 54 üncü maddelerdeki şart
lar ve usullere uymayarak bu maddeler
de gösterilen ücretleri ödemeyen veya nok
san ödeyen işveren veya vekiline beşyüz
bin lira para cezası verilir. 

3. 48 inci maddede gösterilen yüzde
lerin hesabına ait usullere uymayan, 52 nci 
maddenin son fıkrasında belirtilen ücret
siz ilave izni vermeyen veya ücretli izin 
kullanan işçiye peşin olarak bu izne ait üc
retini ödemeyen veya 56 nci maddedeki 
hak edilmiş izni kullanmadan hizmet ak
dinin feshi halinde bu izne ait ücreti öde
meyen, 57 nci maddede belirtilen yönet
melik hükümlerine aykın hareket eden ve
ya 60 mcı maddede sözü edilen sebepler 
dolayısıyla işçi ücretinden indirme yapan 
işveren veya işveren vekiline bir milyon li
ra para cezası verilir." 

BAŞKAN— Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 100. — Bu Kanunun 61 in
ci maddesinde ve bu maddede belirtilen 
tüzükte tespit olunan iş müddetlerine ay
kırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 ün
cü maddedeki ara dinlenmelerini bu mad
deye göre uygulamayan veya işçileri 65 in
ci maddeye aykırı olarak geceleri 7,5 sa
atten fazla çalıştıran, gece ve gündüz pos
talarını değiştirmeyen, 67 nci madde hük
müne aykırı hareket eden, 68 inci madde 
hükümlerine aykırı olarak bu maddede 
belirtilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış 
erkek çocukları ve her yaştaki kadınları ça
lıştıran, 69 uncu maddede anılan tüzük 
hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve 
aynı maddenin birinci fıkrasındaki yazılı 
yasağa uymayan, 70 inci maddedeki hük
me aykırı olarak doğumdan evvel ve son
raki müddetlerde gebe veya doğum yap
mış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin 
vermeyen, 72 nci maddede belirtilen tü
zük hükümlerine uymayan işveren veya iş
veren vekiline bir milyon beşyüzbin lira 
para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 101. — Bu Kanunun 73 ün
cü maddesi hükmüne aykın hareket eden, 
74 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen kurma veya işletme belgesi almadan 
bir işyerini açan, 74 üncü maddenin 
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birinci fıkrasında belirtilen tüzüklerdeki 
hükümlere uymayan işveren veya işveren 
vekiline alınmayan her işçi sağlığı veya iş 
güvenliği tedbiri için bir milyon lira para 
cezası verilir. Alınmayan tedbirler oranın
da takip eden her ay için aynı miktar ce
za uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 102. — Bu Kanunun 75 inci 
maddesine göre durdurulan işi izin alma
dan devam ettiren veya kapatılan işyerini 
izinsiz açan işveren veya vekiline bir mil
yon beşyüzbin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 103. — 76 nci maddede ön
görülen tüzükteki "İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Kurulu" nu işyerinde kurmaktan 
kaçınan veya kurup da çalışmasına engel 
olan işveren veya işveren vekiline bir mil
yon lira para cezası verilir. Bu cezanın ke
sinleşmesinden sonra maddede belirtilen 
suçun tekrar işlenmesi halinde belirtilen 
ceza yansı oranında artırılarak uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Y*k. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — 1475 sayüı İş Kanu
nunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 104. — Bu Kanunun 77 nci 
maddesi hükümlerine aykırı davrananla
ra yüzbin lira, ağır ve tehlikeli işlerde 16 
yaşından küçükleri çalıştıran veya 78 inci 
maddede belirtilen tüzükte gösterilen yaş 
kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren ve
ya işveren vekiline bir milyon beşyüzbin 
lira, 79 uncu madde hükmü gereğince iş
çilere doktor raporu almayan veya istek 
halinde ilgili memura göstermeyen veya 80 
inci madde gereğince alınması gereken ra
poru almayan veya bu raporları istek ha
linde yetkili memurlara göstermeyen işve
ren veya işveren vekiline beşyüzbin lira, 
81 inci maddede öngörülen tüzükte gös
terilen şartlara ve usullere uymayan ve 82 
nci maddede anılan tüzük hükümlerini ye
rine getirmeyen işveren veya işveren ve
kiline bir milyon beşyüzbin lira para ce
zası verilir. Bu cezanın kesinleşmesinden 
sonra yukarıda sayılan suçların tekrar iş
lenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı 
oranında artırılarak uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 24. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 106 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 106. — Bu Kanunun 89 un
cu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan 
yükümlülükleri yerine getirmeyen ve aynı 
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maddenin birinci fıkrasındaki yetkili ma
kam ve iş müfettişlerine karşı gereken ko
laylığı göstermeyen işveren veya işveren 
vekillerine, 93 üncü maddede öngörülen 
tüzük hükümlerine ve aynı- maddenin 
ikinci fıkrasındaki bildiri şartına uymayan 
işveren veya işveren vekillerine 94 üncü 
maddenin birinci fıkrasındaki yasaklara 
uymayan işveren veya işveren vekilleriyle 
94 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ya
saklara uymayan işçilere ikiyüzbin lira pa
ra cezası verilir. 

Yukarıda sözü geçen yetkili makam 
ve iş müfettişlerinin bu Kanundan veya di
ğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, de
netleme yetki ve görevleri gereğince, gö
revlerinin yerine getirilmesi sırasında is
tedikleri bilgileri vermeyen veya görevle
rini yapma veya sonuçlandırmaya engel 
olan kimselere eylem başka bir suçu oluş? 
tursa dahi ayrıca bir milyon lira para ce
zası verilir. 

Bu cezanın kesinleşmesinden sonra 
yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçlann 
tekrar işlenmesi halinde belirtilen cezalar 
yarısı oranında artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 1475 sayılı İş Kanu

nunun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 107. — Bu bölümde cezası 
özel olarak gösterilmemiş olan yasaklara 
aykırı hareket eden veya zorunluluklara 
uymayan işveren veya işveren vekillerine 
ikiyüzbin lira para cezası verilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Ybk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 1475 sayılı İş Kanu

nunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 108. — Bu Kanunda öngö
rülen idarî nitelikteki para cezaları gerek
çesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürün-
ce verilir. 98 inci maddenin (D) bendin
deki ceza hükümlerini uygulamaya mahal
lin sulh ceza mahkemeleri 105 inci mad
desinde yer alan eylemlerden dolayı açı
lan davalarda ise asliye ceza mahkemele
ri yetkilidir. Bu davalar acele mevaddan-
dır." 

İdarî nitelikteki para cezaları ilgililere 
usulüne göre tebliğ edilir. Bu para ceza
larına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 
gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine 
itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen ka
rarlar kesindin İtiraz, zaruret görülmeyen 
hallerde evrak üzerinde inceleme yapıla
rak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu ka
nuna göre verilen idarî para cezaları 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ma
hallî mal memurluğunca tahsil olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 2918 sayılı Karayol

ları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin 
(j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"j) Tescile bağlı araçların muayene
lerini yapmak veya yaptırmak ve bu Ka
nunun 13, 14, 16, 17, 18, 35 ve 65 inci 
madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler hakkında suç veya ceza tutanağı dü
zenlemek.' ' 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 28. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 14 üncü maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu madde hükmüne uymayanlara 
ellibin lira para cezası verilir" 

BAKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. \bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 29. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 16 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu madde hükümlerine aykırı ha
reket edenler ellibin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar," 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 30. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 17 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bu madde hükümlerine uymayan
lar yüzbin lira para cezası ile cezalandırı
lırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 31. — 2918 sayılı Karayol

ları Trafik Kanununun 18 inci maddesi
nin üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu madde hükümlerine aykın ola
rak izinsiz yapı yapanlar yüzbin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar.'' 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 32. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 21 inci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu madde hükmüne uymayan sü
rücüler ellibin lira para cezası ile cezalan
dırılırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 33. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 25 inci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu madde hükümlerine uymayan
lar ellibin lira para cezası ile cezalandırı
lırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylan niza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 



T.B.M.M. B t 21 

MADDE 34. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 26 ncı maddesinin 
dört ve beşinci fıkraları birleştirilerek aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddenin birinci ve ikinci fık
raları hükümlerine uymayan araçları kul
lanan sürücüler onbin lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda 
araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına 
da aynı miktar için ceza tutanağı düzen
lenir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 35. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 28 inci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu madde hükmüne uymayanlar 
onbin lira para cezası ile cezalandırılır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 36. — 2918 sayılı Karayol

ları Trafik Kanununun 31 inci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirile
rek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(a) bendinde sayılan gereçleri bu
lundurmayan, kullanmayan veya kullana
bilir durumda bulundurmayan sürücüler 
onbin lira; (b) bendine göre araçlarında 
taksimetre, takograf bulundurmayan, kul
lanmayan veya kullanabilir durumda bu
lundurmayan sürücüler yüzbin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı za
manda araç sahibi değilse ayrıca tescil pla
kasına da aynı miktar için ceza tutanağı 
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düzenlenir. Aynca trafik zabıtasmca, (b) 
bendi hükmüne uygun durumda bulun
mayan araçlar, eksikleri giderilinceye ka
dar trafikten men edilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 37. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 36 ncı maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Sürücü belgesine sahip olmadan 
araç sürenler ellibin lira para cezası ile ce
zalandırırlar. Sürücü aynı zamanda araç 
sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ay
nı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.'' 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 38. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 39 uncu madde
sinin (c) bendi ile maddenin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Sürücü belgelerinin geçerlilik 
süresi : 

Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürü
cü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sü
rücü belgelerinin İçişleri Bakanlığınca ge
rekli görüldüğünde değiştirilmesi zorun
ludur." 

"(a) ve (b) bentlerindeki hükümlere 
uymayan sürücüler ile bunlara araç kul
landıranlar otuzbin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 39. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin 
(c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1. Sürücü belgesi alacakların sağ
lık muayeneleri, mahallin mülkî âmiri ta
rafından görevlendirilmiş tek tabip tara
fından yapılabileceği gibi, kamu kurum ve 
kuruluşlarında veya resmî ve özel sağlık 
kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda gö
revli tek tabip tarafından da yapılabilir. 
Ancak özel sağlık kuruluşlarında ve özel 
kuruluşlarda görevli tabiplerce verilen sağ
lık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun 
olmamasının tespiti halinde, sorumlular 
hakkında Türk Ceza Kanununa göre iş
lem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin da
ha sonra verecekleri raporlar da geçersiz 
sayılır. 

2. Sürücü sınavlarının ve sağlık 
muayenelerinin yapılma esasları, sürücü 
belgeleri ile bu belgelerin verilmesine, ye
nilenmesine ve diğer hususlara dair şart
lar, esas ve usuller yönetmelikte gösterilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

40 inci" maddeyi okutuyorum : 

MADDE 40. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 48 inci maddesi
nin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Bunlardan yönetmelikte belirtilen 
miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı 
tespit olunanlar ellibin lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 41. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 49 uncu madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu madde hükmüne aykırı olarak 
taşıt kullananlar ellibin lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda 
araç sahibi değilse aynca tescil plakasına 
da aynı miktar için ceza tutanağı düzen
lenir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 42. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 51 inci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Hız ölçen, teknik cihaz veya çeşitli 
usullerle yapılan tespit sonucu hız sınır
larını; yüzde ondan yüzde elliye (elli da
hil) kadar aşan sürücüler yirmibin lira, 
yüzde elliden fazla aşan sürücüler otuz-
bin lira para cezası ile cezalandırılırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 43. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 59 uncu madde
sinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
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fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Zorunlu hallerde gerekli önlemleri 
almadan; duraklayan sürücüler onbin li
ra, zorunlu haller dışında duraklayan sü
rücüler onbeşbin lira, zorunlu hallerde ge
rekli önlemleri almadan parkeden sürücü
ler onbeşbin lira, zorunlu haller dışında 
parkeden araç sürücüleri ise otuzbin lira 
para cezası ile cezalandırılırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 44. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 65 inci maddesi
nin üçüncü ve beşinci fıkralan aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukandaki bentlerden (a), (c), (f), 
(g), (h), (i) ve (j) bent hükümlerine uyma
yanlar onbin lira? (b), (d) ve (e) bentlerin
deki şartlara uymayanlar otuzbin lira pa
ra cezası ile cezalandırılırlar." 

"Sürekli veya süreksiz olarak mamul 
veya ham madde yükü naklettiren kamu 
kurum ve kuruluştan ve gerçek ve tüzel
kişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdık
ları araçların azamî toplam ağırlıklannı 
dikkate alarak yükleme yaptırmakla zo
runludurlar. Buna aykırı hareket eden ka
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya 
tüzelkişiler her araç için ellibin lira para 
cezası ile cezalandmlırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 45. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 70 inci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu madde hükümlerine uymayan
lar yirmibin lira para cezası ile cezalan
dmlırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 46. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 81 inci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Anlaşma hali dışında madd! hasar
lı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazala
rında, zabıtanın iznini almadan zaruret 
dışında olay yerinden ayrılan veya (b) ben
dindeki hükümlere uymayan sürücüler 
yirmibin lira para cezası ile cezalandırı
lırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Madde hakkında bir önerge var oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
46 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 46. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 81 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

' 'Anlaşma hali dışında maddî hasar
lı, ölümlü^veya yaralanmalı trafik kazala
rında, zabıtanın iznini almadan zaruret 
dışında olay yerinden ayrılan veya (b) ben-
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dindeki hükümlere uymayan sürücüler 
100 bin lira para cezası ile cezalandırılır
lar." 

Haydar Özalp 
Niğde 

Şudi Türel 
İstanbul 

M. Hilmi Özen 
İstanbul 

Ömer Ferruh İlter 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Madde gerekçesi : MADDE 46 
Tasarının bu maddesi ile anlaşma ha

li dışında kaza mahallini zabıtanın iznini 
almadan terkedenler "20 bin" lira para 
cezası ile cezalandırılması öngörülmüş ise 
de; 

Meriyetteki 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 81 inci maddesi hü
kümleri gereğince, bu suçu işleyenlere 
5 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif pa
ra cezası ile bir aydan üç aya kadar hapis 
cezası ile ayrıca sürücü belgelerinin bir ay
dan üç aya kadar geri alınması cezası ile 
cezalandırılmakta olduğundan ve idarece 
verilmesi istenilen ceza az görülmüş olup, 
bu cezanın suçun ehemmiyeti de göz 
önünde bulundurularak 100 bin liraya çı
karılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Ba
kan, ayrı ayrı soruyorum; önergeye katı
lıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önergeyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 47. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 82 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bu madde hükümlerine uymayan
lar onbin lira para cezası ile cezalandırı
lırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 48. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 114 üncü madde
sinin üç, dört, beş ve altıncı fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, yedi ve seki
zinci fıkraları kaldırılmıştır. 

"Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili 
tutanağın bir sureti ilgili mahkemeye 7 iş 
günü içinde gönderilir, 

Para cezalan yetkili memurlarca der
hal tahsil edilir. Bu tahsilat makbuz kar
şılığında yapılır. Bu makbuzlar damga 
vergisinden muaftır. 

Para cezalan dehal tahsil olunama-
dığı takdirde "ceza tutanağı" tanzim edi
lir ve bir sureti ilgili mal sandığına 7 iş gü
nü içinde gönderilir. 

Birinci fıkraya göre yetkili kılınmış 
personel, Sayman mutemeti olarak görev
lendirilmeden, makbuz karşılığı para ce
zası tahsil eder." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

— 323 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADADE 49. — 2918 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununun 115 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 115. — Tahsilat dehal yapıl
madığı takdirde, para cezalarının tutana
ğın tebliği tarihinden itibaren 10 gün için
de ödenmesi gerekir. 10 gün içinde öden
meyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme 
süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de 
ödenmeyen cezalar 3 katına çıkar. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları 
için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 
uygulanır. 

Bu para cezalan, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının Sayman mutemetlerine, mal 
sandıklanna veya 114 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasına göre yetkili kılınmış perso
nele ödenebileceği gibi, banka veya P I T 
aracılığı ile de ödenebilir. 

116 ncı maddede öngörülen itiraza 
ilişkin hüküm saklı kalmak üzere, para ce
zaları ile mahkemelerce verilen ve sadece 
hafif para cezalanna ait olan hükümler ke
sindir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 50. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 118 inci maddesi
nin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Trafik suçunun işlendiği tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik 
suçlarına ait ceza puanlan toplamı yönet

melikte belirtilen sayıyı aştığı. Bilgi İşlem 
Merkezince tespit edilen sürücülerin sü
rücü belgeleri yönetmelikte belirtilen esas 
ve usullere göre iki ay süre ile geri alınır. 
Aynca yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re trafik eğitimine de tabi tutulabilirler." 

"Bu madde ve diğer ilgili maddeler
deki hükümlere göre sürücü belgeleri ge
ri alınanlardan geri alma süresi içinde araç 
kullandığı tespit edilenler, yüzbin lira pa
ra cezası ile cezalandırılırlar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 51. — 2918 sayılı Karayol
ları Tarfik Kanununun 123 üncü madde
sinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu madde hükümlerine ve Yönet
melikteki şartlara uymayan kurs sahiple
rine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı tarafından, olayın özelliğine göre be
lirlenecek süre içinde şartlara uymaları ya
zılı olarak bildirilir. Bu süre içinde şartla-
nn yerine getirilmemesi halinde kurs sa
hipleri beşyüzbin liradan iki milyon lira
ya kadar hafif para cezası, tekrarında ise 
yazılı uyarı yapılmaksızın bir milyon lira
dan üç milyon liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar ve ayrıca kurs on-
beş günden az olmamak üzere süreli veya 
süresiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan kursların sa
hipleri bir milyon lira hafif para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, belge alınmadan 
açılan kurslar zabıtaca kapatılır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 52. — 2918 Sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 129 uncu madde
sinin birinci fıkrası (b) bendinin 4 numa
ralı alt bendinden sonra aşağıdaki bent
ler, 5 inci ve 6 nci alt bent olarak ilave edil
miş ve 5 inci alt bendin numarası 7 ola
rak değiştirilmiştir. 

" 5 . Bu Kanunun 114 üncü madde
sine göre tahsil edilen para cezalannın 
% 10'undan," 

"6. Ad ve/veya soyad veya tescil 
edilmiş ticarî unvan ihtiva eden plaka sa
tışlarından elde edilen gelirlerden," 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 53. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 113 üncü maddesi 
ile 116 nci maddesinin son fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 54. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 108 inci maddesi
nin altıncı ve 98, 99, 101, 104 üncü mad
delerinin son fıkralarındaki onbin liradan 
otuzbin liraya kadar olan hafif para ceza
ları "ikiyüzbin liradan bir milyon liraya 
kadar hafif para cezasına" çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 55. — 2918 Sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 32/2, 61/2, 72/2, 
91/4 üncü fıkralarındaki ve 13, 23, 34, 37, 
44, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 
75, 76, 77, 78, 79, 94 üncü maddelerinin 
son fıkralarındaki para cezaları "Onbin 
Liraya", 30 uncu maddesinin (a) ve (b) 
bentlerindeki ve 46, 52, 53, 55, 56, 74 ün
cü maddelerinin son fıkralarındaki para 
cezaları "Onbeşbin Liraya" ve 57, 71 ve 
81 inci maddelerin son fıkralarındaki pa
ra cezaları "Yirmibin Liraya", 47 ve 54 
üncü maddelerin son fıkrasındaki para ce
zaları "Otuzbin Liraya" çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

• 56 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 56. — 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununa aşağıdaki Geçici 
Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — Şoför Eh
liyetnameleri ve Sürücü Belgeleri değişti
rilip yenileninceye ve sürücü sicillerine ait 
kayıtlar Bilgi işlem Merkezine aktarılın-
caya kadar, bu Kanunun 118 inci madde
sinde öngörülen ceza puanı uygulaması, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri 
tarafından Yönetmelikte gösterilen usul ve 
esaslara göre yapılır. 

Ceza puanı uygulamasına İçişleri Ba
kanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte 
başlanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

57 nci maçldeyi okutuyorum : 

MADDE 57. —• 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesi 
ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdarî Cezalar 
Madde 61. — 7 nci maddede belirti

len süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalıla
ra Bağ - Kur İl Müdürü tarafından gere-
çesi belirtilmek suretiyle onbin lira para 
cezası verilir. 

İdarî nitelikteki para cezalan ilgililere 
usulüne göre tebliğ edilir. Bu para ceza
larına karşı tebliğ tarihinden itibaren ye
di gün içinde yetkili sulh ceza mahkeme
sine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülme
yen hallerde evrak üzerinde inceleme ya
pılarak sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre 
verilen idarî para cezaları 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre mahallî mal me
murlu ğunca tahsil olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 
2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine 
muhalefetten açılan ve devam eden dava
lardan, kanunların değiştirilen hükümle
rine göre mahkemelerin görev alanı dışı
na çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkın
da görevsizlik kararı verilir, varsa tutuk
lular derhal tahliye edilir. Kararın bir ör
neği ve tutanak ilgisine göre mahallin en 

büyük mülkî amirine, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, 
Bağ - Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Mü
dürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine ve
ya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu 
makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tu
tanaklarında yazılı suçlarının Kanunun 
değişikliğinden önceki cezalarından sade
ce para cezasının asgarî haddini uygula
mak suretiyle karar verirler. Verilecek para 
cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ka
lman süreler 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ukrasının birinci bendinde kaba
hatler için gösterilen asgarî hadde göre he
sap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re tahsil olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı 
Kanunların değiştirilen hükümlerine gö
re mahkemelerin görev alanı dışına çıka
rılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve he
nüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet ka
rarlarının sadece para cezasına ilişkin kı
sımları infaz olunur ve hükümlü olanlar 
ise derhal tahliye edilir, infaz edilecek para 
cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve 
hükümlü kalman süreler 647 Sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci ben
dinde kabahatler için gösterilen asgarî 
hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. "Vbk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 58. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. \bk. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 59. — Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıra

lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sa
yın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adı
nı, soyadını, seçim çevresini ve oyunun 
rungini yazıp imzalamak suretiyle oyları
nı kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

2. — 2004 Sayüt İcra ve İflas Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Sa
yüt Bankalar Kanununun İki Maddesinin Yürür
lükten Kaldırümastna Dair Kanun Tasarısı ile 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftücğhı'nun 2004 
Sayüt İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Tarih 
ve 538 Sayüt Kanunla Değişik 1 inci Maddesi
nin 2 nci Ftkrasmtn Değiştirümesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/488, 2/57) 
(S Sayısı : 113) (1) 

(1) 113 S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Yüksek 
Heyetinizce biraz önce alınan karar gere
ğince, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
3182 Sayılı Bankalar Kanununun İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasansı ile Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 Sa
yılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Tk-
rih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 1 inci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifinin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Raporun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... okunmamasını kabil 
edenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarı ve teklifin tümü üzerinde söz 
alan arkadaşlanmı okuyorum : Doğru \bl 
Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdullah 
Ulutürk, Anavatan Partisi grubu adına 
Sayın Mehmet Onur, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ahmet 
Ersin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Ulutürk; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 2004 Sayılı İc
ra ve İflas Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkındaki Yasa Tasa
rısının tümü üzerinde Doğru Yol Partisi
nin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ön
ce, grubum ve şahsım adına Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 2004 sayılı İcra 
İflas Kanununun bazı maddelerinde, gü-
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nümüzün değişen sosyal ve ekonomik şart
ları nedeniyle, alacaklı ile borçlunun men-
faatlannm bağdaştırılması ve kanunun ak
sayan yönlerinin düzeltilmesi, kanundaki 
boşlukların doldurulması amacıyla yeni 
düzenlemeye gerek duyulduğu izahı ile ka
nun tasarısı Meclise sevk edilmiştir. 

Hukukun toplumda egemen olması, 
hukuk barışının sağlanması, toplumda ar
zu edilen bir husustur. İcra İflas Kanunu
nun uygulanmasında birçok aksaklıklar 
olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. 
İcra İflas Kanununun, bugünkü haliyle 
ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu, 
İcra İflas Kanununun kendisine yükleti
len işlevi yerine getiremediğini söyleyebil
mek ve doğru çözümlerin bulunmasında 
gayret göstermek haklı olabilir. İcra İflas 
Kanununun, evvelemirde, alacağın en ça
buk yolla ve az masrafla tahsil edilebilme
sini, borçlunun da haklarını koruması ve 
cebrî icra yolunda en az zararı görmesi 
amaçlarını dengede tutmayı sağlaması ge
rekir. Bu husus, kanunun temel ilkesi ola
rak benimsenmeli ve göz önünde tutul
malıdır. 

Hazırlanan tasarının temel çıkış nok
tası, alacaklıların haklılığını, borçluların 
suiniyetli olduğunu esas almasıdır. Bu ta
sarıda, büyük alacaklılar, Bu meyanda 
bankalar korunmuştur. Alacaklıyı koru
yan, borçlunun hakkını inkâr eden bir dü
zenleme yanlıştır; benimsenmesi ve göz 
önünde tutulması gereken ilkeye de aykı
rıdır; borçlunun da korunması gerekir. 

Tasarıdaki temel düşünce, hukuk ku
ralları çerçevesi içinde alacaklıların hak
larının sağlanmasına öncelik verilmesidir. 
alacaklıların alacaklarına zamanında ka
vuşamadıkları, yani alacaklarını alama
dıkları gerçektir, bir vakıadır; ancak, bu
nun çeşitli sebepleri vardır. 

Birincisi, yargı geç işlemektedir; iş
lerin yoğunluğu söz konusudur. Takibin 
uzamasına sebebiyet veren kanunî boşluk
lar bulunmaktadır ki, bu boşluklar, itiraz
lar, davalar yoluyla bir alacağın tahsilini 
imkansızlaştıran hale dönüşmektedir. İş

te, yasa koyucu, bu takibin uzaması yol
larını tıkamalıdır, yasanın amacı bu olma
lıdır. 

İkincisi, kanun tasarısına, yargı ola
rak edinilen tecrübeden elde edilen sonuç
lar eklenmelidir. Benimseyen noktalar ta
sarıda yer almaktadır. Yine tasarıda, gö
rüşlere, içtihatlara uygun düşmeyen hü
kümler bulunmaktadır. İcra İflas Kanu
nu, muhtelif devrelerde sıkı ve sıhhatli se
beplerle ele alınmalıdır. Ekonomide sıkın
tılar arttıkça, suç, bu maddelerin işleyişi
ne bağlanmamalıdır. 

3222 ve 3890 sayılı kanunlarla, bu ya
sanın altmış yetmiş maddesi değiştirilmiş
tir. O zaman da aynı gerekçeler vardı şim
di de aynı gerekçeler vardır. Biz, sık sık 
kanun değişikliğinin iyi olmadığı kanaa
tini taşıyoruz. Sık sık kanun değişiklikle
rinde, ahenk bozulmaktadır, uygulamacı, 
adapte olmakta zorluk çekmektedir, işler 
uzamakta, kargaşa çıkmaktadır. Bu ne
denle, ana kanunlara, mümkün olduğu 
kadar el sürülmemelidir. Uygulamanın 
süratle yapılması isteniyorsa, yargıya yar
dımcı şahıslar, kişiler üzerinde daha fazla 
hassasiyetle durmamız gerekir. 

Kanunların tam ve kâmil bir şekilde 
tatbik edilebilmesi ve suiistimal noktala
rının bertaraf edilebilmesi için Prof. Es
men'in dediği gibi, üç şartı gerçekleştir
mek zorundayız. Birincisi, öncelikle ka
nunda ıslahat lazımdır, ikincisi teşkilatta 
ıslahat lazımdır. Üçüncüsü, personelde ıs
lahat lazımdır. Teşkilat ve personel 1932 
yılından beri ıslah edilememiştir; bu yön
den de kanun aksamaktadır. 

İcra dairelerini ve memurlarını ele 
alalım. İcra memurlarının eğitilmesi ge
rekir. İcra memurları, memleketimizin he
men hemen hiçbir yerinde, görev sorum
luluğu içinde ve bilgili olarak vazife yap
mamaktadırlar. İcra memuru, devletin işi
ni, kendi işi gibi görmektedir. Kanun ve 
mevzuatı uygularken, ya çabuklaştırmakta 
ya da zorlaştırmaktadır. Yine üzülerek ifa
de edeyim ki, icra dairelerinde, parasız, 
iş görülmemektedir. 

— 328 — 
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Bir diğer husus da, icra memurlann-
daki bilgi eksikliğidir. İcra memurlukla
rı, mudaka, belirli bir fikrî kapasiteye eriş-
tirilmelidir, personel olarak takviye edil
melidir. İcra memurlan, işgücüne boğul
muştur, kalemlerden içeri girilememekte-
dir. Avukat olup da Yüce Mecliste görev 
yapan arkadaşlarımız, icra dairelerindeki 
sorumsuz davranışları ve iş yoğunluğunu 
iyi bilirler. 

İcra memurluklarından, harç ve pa
ra tahsilat işleri alınmalıdır; ayn yazı iş
leri müdürlüklerine bu işler bağlanmalı
dır. 

İtiraz ve şikâyetlerle ilgili olarak, ic
ra tetkik mercilerine geniş yetkiler tanın
malı, icra tetkik mercii hâkimliğinin ka
lemi gibi, icra daireleri de bir statüye ka
vuşturulmalıdır. Yasa tasarısında, teşkilat 
yönünden, sadece müdürlük yetkisi dışın
da hükümler getirilmeyişi, bize göre bir 
eksikliktir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısıy
la getirilen birçok madde değişikliklerine 
katıldığımızı, karşı olmadığımızı, komis
yon çalışmaları sırasında ifade ettik; ka
tılmadığımız bazı değişiklikler de, alt ko
misyon çalışmaları sırasında görüşlerimiz 
ve endişelerimiz doğrultusunda ya tasarı
dan çıkarıldı ya da düzeltildi. 

Şimdilik, tasarının tümü üzerindeki 
yenilik ve değişiklikleri bellibaşlı bazı nok
talarda toplayarak, genel görüşlerimizi ifa
deyle yetineceğiz; maddelere geçildiğinde 
de eleştirilerimizi açıklayacağız. 

Bu tasarıda, para cezaları, inkâr ve 
diğer tazminat miktar ve nispetleri artı
rılmış, bazı mutlak rakamlarla belirtilen 
para cezaları da, alacağın belli bir nispe
tine bağlanmıştır. Genelde, bu değişiklik
lerde, dava haklarını engelleyen veya hak
sız menfaat sağlayacağına inandığımız ba
zı maddelerdeki itirazlarımız dışında, bu 
değişiklikleri isabetli bulduk. Zira, yüksek 
enflasyon karşısında, zamanla aşınan ve 

etkisini kaybeden para cezası, inkâr taz
minatı gibi müeyyidelere yaptırım gücü 
kazandırılmış ve aynca suiniyetli itirazla
rın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Tasanda, bazı maddelerde mutlak ra
kamlarla tespit edilmiş miktarların yüksel
tilmesi, alacağın belli birim nispetine bağ
lanan ceza ilkesine uygun düşmemektedir. 
Yüksek enflasyon karşısında, özellikle İc
ra ve İflas Kanununun 269 ve 270 inci 
maddelerindeki bu rakamların ileride tek
rar değiştirilmesi gibi bir durumla karşı
laşılacağı şimdiden bellidir. Bu durum, ay
nca yeknesaklığı da önlemektedir. 

Kambiyo senetlerinde itiraz, satış iş
lemine kadar diğer icra takip işlemlerini 
durdurmayacak, icrayı takibe hız kazan
dıracaktır. Duruşmaya mazeretsiz olarak 
katılmayan borçluya yüzde 10 oranında 
para cezası getirilmesi ve iddiasından vaz
geçmiş sayılması, kötü niyetli davranışla
ra engel olabilecek bir tedbir olduğu ka
dar, kısa sürede tahsil imkânını da sağla
yacaktır. Muvazaalı mal kaçırmalara en
gel olmak için, ivazlı tasarruf lehtarları-
nın sınınmn üçüncü derece kan ve sıhrî 
hısımlara kadar genişletilmesi, yerinde ve 
isabetli olduğu kadar, hileli iflas edenle
rin tekrar ticarete dönmelerine de engel 
teşkil edecektir. 

Tasarıda, adalet ilkeleri ve hukuk il
keleriyle bağdaşmayan, İcra ve İflas Ka
nununun, sistematik düzenlemeye aykırı 
düşen olumsuz yönlerini, tasannın mad
delerine geçildiğinde açıklamayı, zaman 
açısından yararlı buluyoruz. 

Bu nedenle, şimdilik, konuşmama 
son verirken, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Onur; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MEH
MET ONUR (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
sözlerime başlarken hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu gün huzurlarınızda bulunan İc
ra ve İflas Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Banka
lar Kanununun İki Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısıy
la, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmakta
dır. 

Malumlarınız olduğu veçhile, İcra ve 
İflas Kanununun bazı maddelerinde, ön
ceki tarihlerde de değişiklikler yapılmış
tır. Bu defa, günümüzün değişen sosyoe
konomik koşulları nedeniyle, alacaklı ve 
borçlunun zıt menfaatlannın bağdaştırıl
ması, icra takiplerine sürat kazandırılma
sı, alacaklı ve borçlunun yersiz itirazları
nın önlenmesi, dolayısıyla tahsilatın hız
landırılması ve uygulamada görülen bazı 
aksaklıkların giderilmesi amacıyla bu ta
sarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarı ile, 3182 sayılı Bankalar Kanu
nunun takip hukukuyla ilgili 90 ve 91 in
ci maddeleri de İcra ve İflas Kanunu kap
samına alınmış bulunmaktadır. 

İcra ve İflas Kanunu, alacaklı ve 
borçlunun yararlarını karşılıklı denge için
de sağlamayı amaçlamıştır. Tasarı hazır
lanırken, yasanın bütünlüğü içinde amaç
lanan bu adil dengenin bozulmamasına 
azamî özen gösterilmiş bulunmaktadır. 

Ülkemizde, alacaklıların haklarını el
de etmek istediklerinde, borçluların kötü 
niyetli direnişleriyle karşılaştıkları inkâr 
edilemez; ancak alacaklı korunmak iste
nirken, borçlunun savunma imkânlarının 
da kısıtlanması düşünülmemelidir. Bütün 
alacaklıları iyi, bütün borçluları kötü ni
yetli kabul ederek kural koymanın mah
zurları aşikârdır. Bu nedenledir ki, tasa

rının hazırlanmasında, ne borçlu ne de 
alacaklı aleyhine hukukî dengeyi bozma
mak için gerekli çaba gösterilmiştir. Bun
lar arasında adil dengeyi muhafaza etmek 
temel prensip olarak göz önünde bulun
durulmuştur. İşte, yaygın bir uygulaması 
olan ve son yıllarda daha da önem kaza
nan temel kanunlarımızdan birisi olan İc
ra ve İflas Kanunu, taşandaki son deği
şikliklerle günümüz şartlarına uygun ha
le getirilmiştir. Tasarıyla getirilen başlıca 
önemli değişiklikleri şu şekilde özedeme-
miz mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği 
üzere, icra inkâr tazminat oranları, İcra 
ve İflas Kanununun 67, 68, 68/a ve diğer 
maddelerinde, yüzde 15'ten aşağı olma
mak üzere belirlenmiştir. Mahkemelerin 
ise, icra tazminatına bu oranın üstünde 
hükmettikleri, hemen hemen görülme
mektedir. Bu durumda, icra inkâr tazmi
nat oranı yüzde 15 olarak yetersiz kalmak
tadır. 

Bu nedenle, borçlunun haksız yere 
vaki itirazlarını ve alacaklının haksız ve 
kötü niyetli takiplerini Önlemek ve caydı
rıcılığı sağlamak için, tasarıyla bu oran 
yüzde 40'a çıkarılmış bulunmaktadır. • ı 

icra ve iflas Kanununun bazı mad
delerinde maktu para cezalan öngörül
müştür. Bu para cezaları bazı kanunlarla 
artırılmış ise de, artırılan oranlann dahi 
zamanla caydıncı niteliğini kaybettiği aşi
kârdır. Örneğin, 68 inci maddede, borç
lunun gösterdiği belge altındaki imza ala
caklı tarafından inkâr edilip de, bu imza
nın alacaklıya ait olduğunun tespiti halin
de alacaklıya 50 liradan 5 bin liraya ka
dar ağır para cezası verilmektedir. Bu ce
zanın miktarı 2790 sayılı kanunla onbeş 
kat artırılarak 750 lira ilâ 75 bin lira ola
rak belirlenmiş ise de, bugün için bu mik
tarın dahi yersiz itirazları önleyemediği 
görülmekj/cdir. 

Maktu para cezalarının zamanla ki
fayetsiz kaldığı da bilinen bir gerçektir. 
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İste, hem bu nedenle hem de cezanın iş
lenen suça uygun hale getirilmesi gerek
çesiyle 67 nci maddede yapılan değişiklik
le, maktu para cezası yerine belgenin ta
alluk ettiği değer ve miktarın yüzde 10'u 
oranında hükmedilecek nispî para cezası 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Ceza hükmünü muhtevi diğer mad
delerde de benzeri düzenlemelere yer ve
rilmiş ve böylece cezaî müeyyide daha adil 
esaslara bağlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, taşandaki 
bir diğer yenilik de, gayrimenkul rehini 
kapsamında bulunan teferruatın gayri-
menkulden ayrı olarak haczedilemeyece-
ğine dair hükümdür. Uygulamada, gayri
menkul rehini kapsamında bulunan tefer-

- ruatm ayrıca haczedildiği, bunun satılması 
halinde aslın değerinde de kıymet kaybı
nın ortaya çıktığı, böylece, teminatın, kıy
met kaybf .sebebiyle borcun karşılığı ol
maktan uzaklaştığı müşahade olunmakta
dır. Bu durum, daha ziyade fabrika gibi 
teferruatın önem kazandığı hallerde daha 
dikkate değer olmaktadır. "Yeni getirilen 
hükümle, teferruatın bu şekilde haczi ön
lenmiş bulunmaktadır. 

Tasarıyla, menkul mal üzerinde 
üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin 
hakkı gibi sınırlı bir aynî hakkının bulun
ması halinde, borçluya, bu durumu haciz 
esnasında haczi yapan memura bildirmek 
mecburiyeti getirilmiştir. 

İhaleye katılıp daha sonra bedelini 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se
bep olan tüm alacaklılar ve kefillerinin tek
lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara
sındaki farktan sorumlu olacaklarına da
ir yeni hükümler getirilmiştir. 

ihaleye katılacak olanların gayrimen
kulun muhammen kıymetinin yüzde 10'u 
oranında yatıracaktan pay akçesi oranı, 
yüzde 20'ye çıkarılmıştır. 

ihalenin feshi talebinin reddi halin

de, tetkik merciinin davacıyı, feshi isteni
len ihale bedelinin yüzde 10'u oranında 
para cezasına mahkûm edeceğine dair ye
ni hüküm getirilmiştir. 

İflas davalannda diğer alacaklılara 
müdahale imkânı tanınmış, böylece, borç
lunun bir alacaklıyla anlaşarak iflas tale
binde bulunması önlenmiş bulunmakta
dır. 

İflas kararlannın bir an önce tebliği
ni ve kesinleşmesini sağlamak amacıyla, 
iflas karannın kanun yollan için bütün 
tebliğ masraflannm peşin alınması ve 
mahkemece resen taraflara tebliğ olunma
sı, hükme bağlanmıştır. 

Bazı alacaklıların süre kazanmak için 
iflas talebinde bulunduklan ve iflas kara
rının verilmesinden sonra iflastan vazgeç
tikleri gözlendiğinden, iflasa karar veril
mesinden sonra iflas davasından vazgeçi
lebileceğine dair yeni hükümler getirilmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, tasanyla, 
İcra ve İflas Kanununun kambiyo senet
leri hakkındaki hususî takip hükümlerini 
düzenleyen maddelerinde de önemli de
ğişiklikler yapılmıştır. Bu cümleden ola
rak, haciz yoluyla takibi düzenleyen 168 
inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan 
değişikliklerle, borçlunun, takip müstenidi 
kambiyo senedindeki imzanın kendisine 
ait olmadığı yolundaki iddiasını, icra me
muru yerine, icra tetkik mercii hâkimine 
yapması hükme bağlanmıştır. 

Kötü niyetli borçlu, borcun esasına 
itiraz yerine, izafe edilen imzayı inkâr yo
lunu seçmektedir, çünkü bu durum, hem 
daha kolay bir yol hem müeyyidesi yeter
siz hem de, takibi durduruculuğu itibariy
le de etkileyici ve zaman kazandıncı oldu
ğundan, borçlunun yararınadır. İşte, borç
lunun bu şekildeki itirazının takibi dur
durmasını önleyici hükümlere de 170 in
ci maddede yer verilmiş bulunmaktadır. 



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1988 O : 1 

Yürürlükteki hükümlere göre, borç
lunun icra dairesine bildirdiği imza inkâ
rı dilekçesinin alacaklıya tebliği zorunlu
dur. Alacaklı da, tebliğden itibaren altı ay 
içinde merciden itirazın kaldırılmasını is
temek mecburiyetindedir. Halbuki, borç
lunun doğrudan mercie başvurmasıyla, 
bu sürelerden istifade ile takibe sürat ka
zandırılmış bulunmakta ve böylece, kötü 
niyetle yapılması düşünülen itiraz önlen
miş olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, tasarıyla 
getirilen önemli yeniliklerden birisi de, 
"İflas yolu ile takipte faizlerin kesilmesi" 
başlığını taşıyan 196 ncı maddede yapılan 
değişikliktir. Rehin ile temin edilmemiş 
bütün alacakların faizlerinin iflasın açıl
ması ile müflise karşı işlemeyeceği hükmü 
değiştirilmiş, rehin ile temin edilmiş olsun 
veya olmasın, iflasın açılmasıyla birlikte, 
iflas masasına giren bütün alacaklarda, ti
carî olmayan işlerdeki temerrüt faiz ora
nı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Sıra cetvellerine itirazların süresi 7 
günden 15 güne çıkarılmış ve bu itirazla
rın o yerdeki ticaret mahkemelerinden 
herhangi birine yapılabilmesine imkân 
sağlanmıştır. 

Konkordato konusundaki maddelere 
de tasarıda yer verilmiş bulunmaktadır. 
Alacaklı, uzun uğraştan sonra icra taki
bini son aşamaya getiriyor ve satışa bir
kaç gün kala, borçlu, konkordato talebin
de bulunarak, takiplerin durmasını sağlı
yor ve alacaklının zarara uğramasına se
bebiyet veriyordu. İşte, bu durumu önle
mek için, konkordato talebinin ilanına ve 
konkordato talebine diğer alacaklıların iti
razına imkân sağlayan hükümler tasarıda 
yer almış bulunmaktadır. 

Tasarıyla, İcra ve İflas Kanununun 
diğer hükümlerinde de değişiklik yapılmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, malumla

rınız olduğu üzere alacakların borçlular 
tarafından zamanında ödenmemesi, ala
caklıları yasal takibe zorlamaktadır. Bazı 
borçluların borçlannı ödememek için her 
türlü itirazı alışkanlık haline getirdikleri 
de bir gerçektir. Mahkemelerin ve Yargı-
tayın iş yükü bu nedenle artmakta, ala
caklı olan kişilerin alacaklarının tahsili ge
cikmektedir. Özellikle bu durum, ticarî 
hayatta kamunun yararını zedeler hale 
gelmektedir. Bu sebeple, alacağın daha kı
sa sürede tahsili için bazı düzenlemelere 
ihtiyaç bulunduğu gerçeği karşısında, ta
sarıyla bu hususta yeni hükümler getiril
miş bulunmaktadır. 

Konuşmamın başında da belirttiğim 
gibi, tasarıda alacaklı ve borçlunun men-
faatları ve yasal hakları açısından adil den
ge göz önünde bulundurularak, bu yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Sözlerime son verirken, beni dinle
mek lütfunda bulunduğunuz için hepini
ze teşekkür eder, tasarının hayırlı olması
nı diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Onur. 

Sayın üyeler, oy kupasını kaldıraca
ğız. Oyunu kullanmayan varsa, lütfen ku
paya oylarını atsınlar efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ahmet Ersin; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
3182 Sayılı Bankalar Yasasının İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Yasa Tasarısıyla ilgili olarak grubumun 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda
yım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekileri, 2004 sayılı İcra 
ve İflas Yasasında değişiklik yapan tasarı
sının gerekçesinde, "değişikliklerin, günü-
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müzün değişen ekonomik ve sosyal koşul
ları nedeniyle, alacaklı ile borçlunun zıt 
menfaatlannm bağdaştırılması ve yasanın 
aksayan yönlerinin düzeltilmesi, yasada
ki boşlukların doldurularak, bazı kötü ni
yetli kişilerin bu boşluklardan yararlanma 
teşebbüslerinin önlenmesinin amaçlandı
ğı" belirtilmiştir. Oysa, yapılmak istenen 
değişikliğe bakıldığında, amacın böyle ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, mevcut Hükü
met tarafından uygulanmakta olan ekono
mi politikaları yüzünden İcra ve İflas Ya
sası, bugün Türk toplumunun en çok il
gilendiği ve hemen hemen herkesin karşı 
karşıya geldiği yasaların başında gelmek
tedir. İcra memurunun girmediği ev ve iş
yeri neredeyse kalmamıştır. Köylüler, ic
ra nedir, haciz nedir bilmezken, bu Hü
kümet sayesinde, artık, köylünün tarlası, 
çifti çubuğu, icra vasıtasıyla satılmaktadır. 
Esnaf, işçi, memur, alacaklılarından kaç
maya başlamış, büyük şirketler bile küçük 
borçlarını ödeyemediği için, kapanma 
noktasına gelmiştir, iflaslar, geçmişle kı
yaslanmayacak ölçüde artmıştır. 

Bu Hükümet, toplumun ahlak anla
yışını da değiştirmiştir. Birkaç yıl öncesi
ne kadar, borcu olanı uyku tutmazken, 
şimdi artık, borçlu, haczi umursamaz ol
muştur. İnsanlar, borcunu ödemek için 
namusunu satar hale gelmiş ve ne yazık 
ki, toplum tarafından da böyleleri itibar 
görür olmuştur. Alacaklar tahsil edileme
diği için, yalnızca bu işlerle uğraşan, çek, 
senet mafiası türemiş ve artık, devlet de 
devre dışı kalmıştır. Herkes kendi işini 
kendi görür hale gelerek, ihkakı hak ya
sallaşmıştır. Eskiden, samimî duygulara, 
güvene dayanan alacak-borç ilişkilerinde, 
şimdi, alacaklı "Borçluyu daha fazla na
sıl sömürürüm?" ve borçlu da "Alacaklı
yı nasıl dolandırırım, nasıl borcumu öde
mem?" diye düşünmeye itilmiştir. Artık, 
para konusunda, babanın oğula güveni 

kalmamıştır. 
Sayın milletvekilleri, getirilen değişik

lik tasarısıyla borçlular ve küçük alacak
lılar bitap düşürülmekte, buna karşılık, 
bankalar ve büyük alacaklılar korunmak
tadır. Bu tasarı, bankalara büyük kolay
lık ve alacaklarını tahsil etmede, diğer ala
caklılara karşı öncelik getirmektedir. Ta
sarı ile yapılmak istenen değişiklikler, ban
kaların ve konkordato isteyen borçluların 
istemi ve zorlaması ile getirilmektedir. 

Bankalar Yasasının 90 inci maddesi, 
bu özel yasadan çıkarılarak, genel hüküm
leri ihtiva eden İcra ve İflas Kanununa 
alınmakla, özel borç hükümlerine daya
nan ilişkiler genelleştirilmek istenmekte
dir. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle, 
İcra ve İflas Kanununa 68/b maddesi ge
tirilmektedir. Bu tasarı, 3182 sayılı Ban
kalar Yasasının 90 inci maddesinin, bazı 
ilavelerle, değişikliklerle, İcra İflas Yasa
sına aynen taşınması demektir. 

Yıllardan beri uygulanmakta olan ve 
yalnızca bankaları ilgilendiren bu hük
mün, Bankalar Yasasından alınarak, İcra 
ve İflas Yasasına aktarılmasındaki amaç 
nedir? Örneğin, neden tanm-kredi koope
ratiflerinden kredi alanlar için böyle bir 
önlem düşünülmüyor da, sadece banka 
kredileri için getiriliyor? 

Bu Hükümet, ya bankaların güdü
müne girdiği için, onlann isteğiyle böyle 
bir değişikliği getiriyor ya da bazı banka
ların batacağını görüp onları kurtarmak 
ve güçlendirmek için bu değişikliği yap
ma gereğini duyuyor. 

Yine, tasarının çerçeve 39 uncu mad
desiyle, İcra ve İflas Yasasının 193/1 fık
rası değiştirilmekte ve ayrıca bir fıkra ek
lenmektedir. Bu değişiklik de bankaları 
koruma amacına yöneliktir. 

Eski metinde, iflasın açılmasıyla bir
likte borçlu hakkındaki her türlü haciz ve 
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icra takipleri durdurulduğu halde, getiri
len bu değişiklikle, rehinli alacaklarla il
gili takipler devam ettirilmek istenmekte
dir. Yani, müflise bono karşılığı para ya 
da mal vermiş olan bir.Jkişi, müflis hak
kında icra takibi yapamayacak, alacağını 
ancak iflas masasına kaydettirerek iflasın 
sonuçlanmasını bekleyecektir ki, bu da yıl
lar almaktadır; ama, bankalar, verdikleri 
borç ya da kredi karşılığında ipotek alma
ları nedeniyle, bu alacaklarını iflas masa
sına kaydettirmeden ve iflasın sonuçlan
masını beklemeden alacaklarını alabile
ceklerdir. Banka, alacağını, eğer ipotekli 
gayrimenkulun satışından sonra da tam 
olarak alamazsa, bu kez, artan miktar için 
iflas masasına müracaat edecektir. "Yani, 
bankalar, diğer alacaklılara göre iki kez 
daha şanslı durumda olacaklardır. Böyle
ce, diğer alacaklıların, alacaklarını tahsil 
etmeleri güçleşmiş olacak ve banka alaca
ğından artan olursa tahsil edebilecektir. 

Bu anayışı, çerçeve 40 ma madde ile 
İcra ve İflas Yasasının 194/1 maddesinde 
yapılmak istenen değişiklikte de görmek 
mümkündür. 

Tasarıyla, müflisin, davalı ya da da
vacı olduğu hukuk davaları iflasın açılma
sıyla durduğu halde, rehinle temin edil
miş bulunan alacaklarla ilgili davalar de
vam edebilecektir?. Bu konuda da banka
lara ayrıcalık tanınmaktadır. 

Yine, iflasın açılmasıyla birlikte, müf
lisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından 
mevcut yasaya göre yüzde 5 ıskonto yapıl
dığı halde, getirilen tasan ile, bu oran, yıl
lık kanunî faiz düzeyine çıkarılmaktadır 
ki, bunu anlamak da mümkün değildir. 
Hükümet bu yolla kime yardımcı olmak 
istemekte ve kimi kollamak istemektedir?.. 

Yine, tasan ile İcra ve İflas Yasasının 
288 inci maddesi değiştirilmek istenmek
tedir?. Böylece, konkordato isteyen borç
luların korunması amaçlanmaktadır. 

Borçlunun konkordato talebi ile ilgili ola
rak, alacaklıların, mevcut yasaya göre el
lerinde bulunan haklan alınmaktadır. Ta-
sanya göre, alacaklının itirazının reddine 
dair kararlar ile, 287 nci maddeye göre 
borçluya mühlet verilmesine veya verilmiş 
mühletin uzatılmasına dair merci karar
lan temyiz edilemeyecektir. Mevcut yasaya 
göre, alacaklıların merci kararma karşı 
temyiz yoluna başvurma hakkı varken, bu 
değişiklikle, temyiz hakkı ellerinden alın
mak istenmektedir. Bu tasarı ile, Hükü
met, anlaşılan, konkordato görüşmeleri 
halen devam eden Halit Narin'i kurtar
mak istemektedir, hani şu, İşveren Sen
dikasının Başkanı ve ANAP'ın en büyük 
destekçisi Halit Narin. Bu değişiklik tasa
mı, tümüyle Halit Narin kokmakta ve 
Hükümet, onu kurtararak, iktidar olma
sında yaptığı yardımların bedelini ödemek 
istemektedir. Bu Hükümetin de ne kadar 
çok borcu varmış?!. Hayalî ihracatçıya 
borçlu, vurguncuya, kaçakçıya borçlu, 
Halit Narin'e borçlu, dış fınans çevreleri
ne borçlu... Anlaşılan, borçlu olmadığı tek 
kesim, işçi, memur, esnaf ve çiftçi kalmış
tır. Demek ki bu nedenle onlann sorun-
lanyla ilgilenmiyor, onlan kurtarmak için 
hiçbir girişimde bulunmuyor. 

Sayın milletvekilleri, tasan, hak ara
ma özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. Za
ten, dava açmak veya icra yoluna başvur
mak için harç ve masraf olarak yüklüce 
para ödemek zorunda kalanlar, bu kez, 
yüzde 15 olan tazminat miktarlan yüzde 
4Q'a çıkanldığı için, artık, adliye binala-
nnın Önünden bile geçemeyeceklerdir. 
Hak arama özgürlüğü, bu tasarıyla, tama
men, parası olanlar için vardır. Parası ol
mayanı fuzulî kişiler olarak gören bu Hü
kümet, getirdiği tasan ile, büyük serma
ye çevrelerine göz kırpmakta devam etti
ğini kanıtlamak istemektedir. 

Açık artırmalarda halen yüzde 10 
olan pey akçesinin yüzde 20'ye çıkarılmak 
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istenmesi de sakıncalıdır, artırmaya işti
raki önleyecek ve böylece, borçlunun ve 
hatta alacaklının haklan zayi olacaktır. 
Oysa, açık artırmalara ne kadar çok işti
rak olursa, bundan, alacaklı da borçlu da 
menfaat sağlayacaktır. Tasarı, bu haliyle, 
kendi aralarında anlasan iki üç kişinin, 
ihalenin kaderini belirlemesine yeşil ışık 
yakmaktadır. Kıymet takdirinde getiril
mek istenen değişiklik de hakkaniyete uy
gun değildir. Enflasyonun yüzde 100'lere 
vardığı bu dönemde, paranın değeri git
gide düşmekte, buna karşılık mal değer
leri yükselmektedir. 

Hal böyle iken, "aradan iki yıl geç
medikçe yeniden kıymet takdiri istene
mez" demek, borçlunun ve hatta alacak
lının aleyhine sonuçlar doğuracaktır; özel
likle, gayrimenkul hacizlerinde ve satışla
rında büyük sıkıntılar yaratacaktır. 

Para cezaları da aşın oranda artırıl
mıştır. Anlaşılan, Hükümet, bu yolla Ada
let Fonuna kaynak yaratmak istemektedir. 
Ancak, bu fon çok sakıncahdır, yargıya 
gölge düşürür. Böyle, taşıma su ile, dev
letin, adalete çözüm bulmaya kalkması, 
adaletin hafife alınması demektir, adalet 
ise, kendisini hafife almayı affetmez. Yar
gıçlar ve savcılar, böyle fonlarla avutula-
mazlar, böyle yasaları içlerine sindiremez
ler. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının, 
Türk İcra ve İflas Hukukuna bir çözüm 
getirmesi mümkün değildir; bankalann, 
ve iktidann borçlu olduğu bazı iş çevrele
rinin korunması amacıyla hazırlanmıştır. 
Yargı, içinden çıkılmaz sorunlarla karşı 
karşıya kalacaktır. Hakkaniyet göz ardı 
edilmektedir. Borçlu ve alacaklı, büyük 
alacaklılar karşısında sömürülecektir. Bu 
tasan, büyük alacaklılan ve özellikle ban
kaları, alacaklarını tahsil için öncelikli hale 
getirmektedir. Önce onlann alacakları 
ödenecek, eğer kalırsa diğer alacaklılar, 

alacağını tahsil edebilecektir. 
Konkordato istemlerinde, kötü niyetli 

borçlulara, eskisine göre çok büyük im
kânlar tanınmaktadır. Tasan, bu haliyle, 
Türk hukuk sisteminde büyük yaralar aç
maya ve kargaşa yaratmaya adaydır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi ta
mamlarken, şahsım ve grubum adına, he
pinizi saygıyla selamlanın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ersin. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldınlsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın Hükümet söz is

tiyor. 
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç; 

buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; Yüce Meclise sunu
lan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun lisansıyla ilgili, parti gruplannm 
görüşlerini izah eden bütün arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. 

Bu konuyla ilgili diğer mufassal iza
hata geçmeden önce, 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununun esas tanzim ediliş tari
hini de söylemek istiyorum. 1932 tarihli İc
ra ve İflas Kanunumuzda, müteaddit za
manlarda çok küçük bazı ilaveler ve deği
şiklikler yapılmış, köklü değişiklik diyebi
leceğimiz bazı değişiklikler 1965 yılında 
yapılmış ve günümüze kadar da İcra ve 
İflas Kanunu böylece tatbik edile gelmiş. 

Tasannın maddelerine geçmeden, bir 
hususu Yüce Meclisin bilgilerine arz et
mek istiyorum. İcra ve İflas Kanununda
ki değişiklikler hazırlanırken, her şeyden 
önce, bütün kurumlann ve kuruluşlann 
görüşlerine başvurulmuştur, üniversiteler
deki icra ve iflas kürsülerinin hocalan, 
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Ticaret Odaları Birliğinin temsilcilerinin, 
Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesinin üye ve 
temsilcilerinin, Bankalar Birliği temsilci
lerinin, Barolar Birliğinin temsilcisinin, bu 
kanunun hazırlanışıyla ilgili bütün kuru
luşların temsilcilerinin görüşleri alınmış
tır. Bu görüşlerin alınması sırasında, ' 'bu 
değişikliklerin tamamen yerinde olduğu, 
bugünkü İcra ve İflas Kanununun tatbi
katında büyük çapta faydalar sağlayacağı" 
yazılı olarak da belirtilmiştir. 

Ben, her şeyden önce, bu tasarının 
eleştirilerini yapan değerli arkadaşlarımı
zın birkaç eleştirisine cevap vermek isti
yorum. SHP Grubu adına konuşan ve 
Adalet Komisyonumuzun değerli üyesi 
Ahmet Ersin'in yaptığı eleştirilere geçer
ken, bir sitemi de -müsaade ederlerse- kı
saca arz etmek istiyorum. 

Tasarının, gerek Komisyondaki gö
rüşmeleri gerekse daha önce kurulan alt 
komisyondaki görüşmeleri sırasında ken
dilerinin fikirlerinden fazlasıyla istifade et
mişizdir. Kendisinin tartışmalarını çokça 
yaptığımız bu tasarının sadece 5 inci mad
desine muhalefeti vardır. 5 inci maddeye 
ait muhalefet şerhi hem alt komisyon ra
porunda, hem de komisyon raporunda yer 
almaktadır. Oysa, tasarının tümü hakkın
da birçok eleştiride bulundu; bunu, eko
nomik görüşleri nedeniyle yapıyor olarak 
kabul ediyoruz. Yalnız, getirilen bu öne
rilerin hakikaten yerinde olduğu hususun
da da mutabıktık. Bir madde hususunda 
mutabakat yoktu, onu da ben kısaca Mec
lise arz etmek istiyorum. 

Bankalar Kanununun 90 ve 91 inci 
maddesinin -bu tasarıyla- İcra ve İflas Ka
nununa adapte edilmesinin bir gerekçesi 
var, bunu kısaca arz etmek istiyorum; çün
kü, gruplar, (Doğru Yol Partisi ve SHP) 
Bankalar Kanunundaki bu maddelerin 
buraya adapte edilişini, bankaların istek
leriyle yapılmış bir girişim gibi görüyor
lar; yalnız, o iki maddeyi okuduklarında 

göreceklerdir, -bu maddelerin buraya 
adapte edilişinde- esasında, bankaların 
aleyhinde hüküm vardır. Bankalar Kanu
nunda, hesap hulasaları, bankalarca, ken
dileriyle irtibatı olan bütün kredi borçlu
larına üç ayda bir gönderilir, eğer buna iti
raz edilmezse, kesinleşmiş olur. Bu hesap 
hulasalarına, ileride icra takibi yapıldığı 
zaman, itiraz etmek de mümkün değildir. 
Yani, bankaların, icra takibine geçtiklerin
de vatandaşa gönderdikleri icra takipleri
ne itiraz etmek hemen hemen mümkün. 
değildir. Şimdi ise, bu adapte edilişte, 
maddeye bir cümle daha ekleyerek ban
kalara, bütün kredi müşterilerine üç ay
da bir göndereceği hesap özetlerini noter 
kanalıyla göndermek mükellefiyetini geti
riyoruz. Bu suretle de, artık, gönderdik
leri tebligatların düzgün olup olmadığı ve 
bunlara itirazların temin edilip edilmeme
si hususu da garantiye alınmış oluyor; ya
ni, Bankalar Kanunundaki madde aynen 
buraya geçirilmiş değil; ilave yapılarak, 
borçlu lehine getirilmiş bazı hükümler ol
duğu ortada. 

Dçğerli milletvekilleri, bu kanunda 
yapılacak bu değişikliklerle, artık, icra ta
kiplerinde zaruret haline gelen bazı konu
lar kökten halledilmiş ve gerek hüsnüni-
yetsiz olarak icra takiplerine itirazda bu
lunan borçluların, gerekse, yine hüsnü ni
yetsiz şekilde hareket eden alacaklıların bu 
davranışları, büyük çapta önlenmiş ola
caktır. Hele hele, bugün icra takiplerin
de, gerek imza inkârı, gerek diğer şekil
lerde itirazlarla takibi anında durduran 
borçlular, yıllarca süren imza inkârı da
valarında, gayet rahat hareket etmekte ve 
sonunda da, imzanın kendisine ait oldu
ğu anlaşıldığı zaman, yüzde 15 oranında 
bir tazminatla işi geçiştirmekteydiler. Bu 
suretle, icra memurunun huzurunda, "Bu 
imza benim değildir'' diye itiraz eden bir 
kişi, yıllarca bu icra takibini sürünceme
de bırakabiliyordu. Getirdiğimiz bu yeni-

— 336 — 
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likle, bu imza inkârlarının hem yapılması 
zorlaştırılmakta -ki direkt icra tetkik mer
ciine yapılması hükmü getiriliyor- hem de 
sonunda haksız çıktığı takdirde, bu tazmi
nat miktarı da yüzde 40'a yükseltilmek
tedir. 

Bizim yaptığımız istatistiklerde, 100 
icra takibine itirazdan ancak 3 veya 4 ta
nesi haklı olarak gösterilmektedir. Yâni, 
yüzde 96-97'si, hakikaten, takibi uzatmak 
için yapılan itirazlardır. Şimdi, bunun taf
silatına ve bugün teklif ettiğimiz İcra ve 
iflas Kanunundaki bu değişikliklerin iza
hına geçmek istemiyorum; Çünkü, bun
ları, gerek alt komisyonda, gerek Komis
yonda, gerekse grupta ve diğer tartışma 
zeminlerinde çeşitli yönleriyle izah ettim; 
maddeleri görüşülürken gerekli izahlarda 
yine bulunuruz. 

Biz, her şeyden önce, 64 maddeyi bu
lan bu değişikliklerle, İcra ve İflas Kanu
nunda çok büyük değişiklikler yaptık; 
bundan böyle icra muameleleri daha seri 
şekilde devam edecektir. İflas ve konkor
datoya getirdiğimiz statülerle de meseleyi 
daha çabuk halletmek için, alacaklıların, 
borçluların hüsnüniyetsiz davranmaması
nı temin etmek için, çeşitli değişiklikler ge
tirdik. Yüksek Kurulca da tasvip gördü
ğü takdirde, hakikaten, İcra ve İflas Ka
nununda yapılan en büyük değişiklik ola
caktır ve şu gün artık, toplumun ekono
mik hayatında mühim yeri olan İcra ve İf
las Kanununun bu değişiklikleriyle, ala
caklı ve borçlu yönünden, hüsnüniyetsiz 
davranışlar önlenmiş olacak ve çok büyük 
yenilikler getirilecek; alacaklı ve borçlu, 
artık, icra dairesinde daha seri muamele
lere geçebilecektir. 

Bu yönüyle, ben, huzurunuzdaki ta
sarının hakikaten ihtiyaçtan doğduğunu 
beyan ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topaç. 

1. — Bazı Kanunlarda Değieşiklik Yapû-
mastna ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların ida
rî NMikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Sayısı: 110) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Bu 
Kanunlardaki Bazı Cezaların İdarî Nite
likte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Ka
nun Tasarısının yapılan açık oylamasına 
249 üye katılmış; 188 kabul, 60 ret, 1 ge
çersiz oy kullanılmıştır. 

Bu suretle tasan kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

2. — 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 
Sayılı Bankalar Kanununun iki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Zonguldak Milletvekili Güneş Muftüoğlu'nun 2004 
Saytlt icra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Tarih 
ve 538 Saydı Kanunla Değişik 1 inci Maddesi
nin 2 nci Ftkrastntn Değiştirümesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
TM fi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/488, 2/57) 
(S. Sayısı: 113) (Devam) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde şahsı 
adına söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
3182 Sayılı Bankalar Kanununun İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması

na Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İcra ve İflas Kanunu
nun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu davada borçlunun itirazının 
haksızlığına karar verilirse borçlu; takibin
de haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; 
diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın du-
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rumuna, davanın ve hükmolunan şeyin ta
hammülüne göre, red veya hükmolunan 
meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak 
üzere, uygun bir tazminada mahkûm edi
lir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ulu-
türk; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDULr 
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; İcra ve İflas Ka
nununun 67 nci maddesinin ikinci fıkra
sını değiştiren bu maddede yüzde 15'lik 
inkâr tazminatı yüzde 40'a çıkarılmıştır. 
Bu inkâr tazminatını açıklamadan önce 67 
nci maddeyi açıklamakta yarar vardır. 

Bir icra takibinde, ödeme emrine, İc
ra ve İflas Kanununun 62 nci maddesi ge
reğince itiraz edilebilir. Ödeme emrine sü
resi içinde yapılan itiraz üzerine, icra ta
kibi kendiliğinden durur. İcra takibine de
vam edilebilmesi için, alacaklının bu iti
razı hükümden düşürtmesi gerekir. Bunun 
için de kanun, alacaklıya iki imkân tanı
mıştır. Birincisi, itirazın mahkemede ip
tali, ikincisi itirazın tetkik merciince kal
dırılması. Alacak, bir senede bağlı ve li
kit ise, alacaklı bu iki yoldan birini seç
mekte serbesttir; ancak, alacaklı, itirazın 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 6 ay 
içerisinde, tetkik merciinden, itirazın kal
dırılmasını istemezse, artık bir daha ilam
sız takipte bulunamaz. Bu halde, alacaklı 
mahkemeye başvurarak dava açabilir. 
Eğer, alacak senede bağlı değilse veya se
nede bağlı olmakla beraber likit değilse, 
alacaklı itirazın kaldırılması için tetkik 
merciine başvuramaz. Bu halde, alacak
lının, genel hükümler çerçevesinde mah
kemede dava açması gerekir. 

İşte bu ikinci, maddede, davasında 
haksız çıkan kötü niyetli kişiyi, kanun, bir 
cezaî müeyyide getirerek tazminata mah

kûm etmektedir. 
Eski hükümde, hâkime, yüzde 15'ten 

aşağı olmamak üzere; tasarı metninde ise 
yüzde 40'tan aşağı olmamak üzere inkâr 
tazminatına hüküm vermesi yetkisi veril
mektedir. Biz, bu yüzde 40 miktarını yük
sek buluyoruz. Sebebi şudur. Bir toplu
mun temeli hukuk barışıdır; ihtilaf çıktı
ğı zaman, bu ihtilafın mutlaka adlî mer
cilerce halledilmesi gerekir. Bu maddede
ki miktar, bir tazminattır. Hukukun ge
nel prensibi olarak ve Yargıtay içtihatla
rına uygun olarak, tazminatta esas pren
sip, kusurlu hareketten doğan hareketin 
izalesidir. Tazminat, tarafları zenginleştir-
memelidir; bu bakımdan munis olmalı, 
korkutucu olmamalıdır. 

Haklı kişi, davasını, ispat güçlükleri 
nedeniyle ispat edemeyebilir, onun için, 
bu denge sağlanmalıdır. Hülçümet, para
nın değer kaybedişi ve enflasyon nedeniyle 
bu miktarı yüksek koymaktadır. Kanun
da konulan, alt sınırdır. Hâkim daha yük
seğine karar verebilir. Onun için, biz, bu 
nispetin aynen kalmasını, nasıl olsa hâki
min daha üst nispetlere hükmedebileceği-
ni söylemek istiyoruz. Onun için de bu Ak
ranın değiştirilmesine gerek olmadığı ka
naatindeyiz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Şahsı adına, Sayın Veli Yıldırım; bu
yurun efendim. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İcra ve İflas Kanununun değişikliğine iliş
kin 1 inci madde üzerinde söz almış bu
lunuyorum. Konuşmama başlamadan ev
vel, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İcra ve İflas Kanunu, alacaklının, 
alacağın/en kısa yoldan ve en az giderle 
tahsil edebilmesi, buna karşılık, borçlunun 
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ise, haklânnt koruyabilmesi ve cebrî icra 
prosedüründen mümkün olan en az zaran 
görmesi amaçlannı, duyarlı bir dengede 
bağdaştırmalıdır. Bu duyarlı dengeyi top
lum dengesinin özelliklerinin ışığında ger
çekleştirdiği ölçüde, İcra ve İflas Kanunu 
başarılı sayılabilir. Değişen toplumsal ih
tiyaçlar, ekonomik yapılar, bu dengenin 
yeniden gözden geçirilmesini, dolayısıyla 
İcra ve İflas Kanununun değiştirilmesini 
gerekli kılabilir. Ne var ki, denge esası bü
tün değişikliklerde temel ilke olarak göz 
Önünde tutulmalıdır, ancak, belirli bir ke-~ 
simin istekleri doğrultusunda, yasada ya
pılacak değişikliklerle dengenin bozulma
sı, yeni tepkilere ve bunların sonucunda, 
zamanın akışı içinde yeni değişikliklere yol 
açar. 

lasannın 1 inci maddesiyle İcra ve 
İflas Kanununun 45 inci maddesinin bi
rinci fıkrası değiştirilmek suretiyle, taraf
lar arasında yapılacak sözleşmeyle, önce 
rehine müracaat kuralının bertaraf edil
mesi olanağı yaratılmak isteniyor. Şu hu
susu hemen belirteyim ki, bu maddeyle il
gili olmak üzere, kredi sözleşmelerinde, 
hemen hemen istisnasız bir hüküm bulun
maktadır; ancak, uygulamada bu yönde
ki bir sözleşmenin geçerli olup olmadığı 
konusunda "Yargıtay Onbirinci Hukuk Da
iresiyle Onikinci Hukuk Dairesi arasında 
ihtilaf mevcuttur. Bunun sonucu, daire, 
mevcut İcra ve İflas Kanununun 45 inci 
maddesinin birinci fıkrası hükmünü em
redici nitelikte bularak, aksine sözleşme
leri geçerli saymamaktadır. 

Aslında, burada tartışılan problem, 
icra sözleşmeleriyle ilgili bir problemdir. 
Gerçekten de, probleme sağlıklı bir cevap 
verilebilmesi, icra hukukunda, icra sözleş
melerinin geçerli olup olmadığı sorununa 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bu konuda muhtelif ül
kelerin hukuk sistemleri, icra sistemleri 
tetkik edildiğinde, özellikle Almanya'da 
mevcut bir Alman İmparatorluk Mahke

mesinin karanndakı çözüm, sonradan da 
bu ülkenin hukukçularını etkileyebilmiş
tir. Bu karara göre, devlet, alacaklıya, 
borçluya karşı cebrî icra yolundan takibe 
girişmeye müsaade ettiği nispette, alacaklı 
ancak bu yolda tatmin olmaya yetkilidir. 
Anlaşmalar ile, düzenlemeye müdahale et
mek caiz değildir, zira, devlete ilişkin ic
ra işlemlerinin şartlan ve sınırlan soyut 
olarak... 

BAŞKAN — Sayın Yıldınm, bir da
kika efendim... Madde 2, Madde 1 olmuş; 
siz hangisi hakkında konuşuyorsunuz? 

ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Hangi maddeyi görüşüyoruz 
efendim, şimdi görüşülen 2 nci madde mi? 

BAŞKAN — Siz Hükümet teklifin
deki 2 nci madde üzerinde konuşacaksı
nız. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla)— Bu maddeyle, İcra ve İflas Ka
nununun 67 nci maddesinin ikinci fıkra
sında yer alan yüzde 15'lik icra inkâr taz
minatı yüzde 40'a çıkanlmak istenmekte
dir. Ancak, bu oran oldukça yüksek olup, 
aynca, bu haliyle herhangi bir haklı sa
vunma imkânını dahi ortadan kaldıracak 
niteliktedir. Kaldı ki, borçlunun, savun
masında haklı olup olmadığını kendisinin 
dahi bilemeyeceği daha başka durumlar 
bulunabilir. Bu bakımdan, normal bir ya
sal olanağın kullanılmamasının sonuçla
rını yüksek bir tazminat oranıyla müey-
yidelendirmek, anayasal hak arama ve sa
vunma özgürlüğüne aşın bir sınırlandır
ma getirmektir, hak olan hallerde dahi, bu 
olanağı kullanmakta caydıncı bir rol oy
nayabilir. 

Bu sebeple, her nasılsa yasaya evvel
ce girmiş olup çeşitli eleştirilere konu olan 
yüzde 15 tazminat oranını değiştirmeye 
gerek bulunmadığı görüşündeyim. Kaldı 
ki, eski yasada, yüzde 15'lik miktar hâki
min takdirine bırakılmıştı; yüzde 15'ten 
az olmamak kaydıyla, hâkim, yüzde 15' in 

— 339 — 



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1988 O : 1 

üzerinde bir meblağı takdir edebilir. Bu 
itibarla, bu maddedeki değişikliğin bir ya
rar getireceği kanısında değilim. 

Arz ederim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yıldırım. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. ^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — İcra ve İflas Kanunu

nun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 
yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Borçlunun gösterdiği belge altında
ki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse 
hâkim, 68/a maddesinde yazılı usule göre 
yaptığı inceleme neticesinde imzanın ala
caklıya ait olduğuna kanaat getirdiği tak
dirde alacaklının itirazın kaldırılması ta
lebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen 
belgenin taalluk ettiği değer veya mikta
rın yüzde on'u oranında para cezasına 
mahkûm eder. Alacaklı genel mahkeme
de dava açarsa bu para cezasının infazı da
va sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı 
bu davada alacağını ve imzanın kendisi
ne ait olmadığını ispat ederse bu ceza kal
kar." 

"İtirazın kaldırılması talebinin kabu
lü halinde borçlu, bu talebin reddi halin
de ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzeri
ne yüzde kırktan aşağı olmamak üzere 
tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfî 
tespit ve istirdat davası açarsa, yahut ala
caklı genel mahkemede dava açarsa, hük-
molunan tazminatın tahsili dava sonuna 
kadar tehir olunur ve dava lehine sonuç
lanan taraf için, daha önce hükmedilmiş 
olan tazminat kalkar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — İcra ve İflas Kanunu

nun 68/a maddesinin beş, altı ve sekizinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yapılacak duruşmada, yukarıda ya
zılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun 
hâzır bulunmaması halinde mercice baş
ka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın 
muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun 
sözü edilen senede dayanan takip konusu 
alacağın yüzde onu oranında para ceza
sına mahkûmiyetine karar verilir. Duruş
maya gelmeyen borçlunun itirazının mu
vakkaten kaldırılmasına ve hakkında pa
ra cezasına karar verilebilmesi için keyfi
yetin davetiyeye yazılması şarttır." 

"Merci hâkimi, imzanın borçluya ai
diyetine karar verdiği takdirde borçluyu 
sözü edilen senede dayanan takip konusu 
alacağın yüzde onu oranında para ceza
sına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kur
tulma, menfî tespit veya istirdat davası 
açarsa, bu para cezasının infazı dava so
nuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı 
davayı kazanırsa bu ceza kalkar." 

"İtirazın muvakkaten kaldırılması 
talebinin kabulü halinde borçlu, bu tale
bin reddi halinde ise alacaklı, diğer tara
fın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı ol
mamak üzere tazminata mahkûm edilir. 
Borçlu, borçtan kurtulma, menfî tespit ve
ya istirdat davası açarsa, yahut alacaklı ge
nel mahkemede dava açarsa hükmolunan 
tazminatın tahsili dava sonuna kadar te
hir olunur ve dava lehine sonuçlanan ta
raf için, daha önce hükmedilmiş olan taz
minat kalkar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — İcra ve İflas Kanunu

na 68 b maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"Borçlu cari hesap veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredi
lerde itirazın kesin olarak kaldırılması 

MADDE 68 b. — Borçlu cari hesap 
veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklin
de işleyen kredilerde krediyi kullandıran 
taraf, krediyi kullanan tarafın kredi söz
leşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari 
hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri 
veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleş
melerinde yazılı faiz tahakkuk dönemle
rini takip eden onbeş gün içinde bir he
sap özetini noter aracılığı ile göndermek 
zorundadır. Sözleşmede gösterilen adresin 
değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile kre
diyi kullandıran tarafa bildirildiği takdir
de hüküm ifade eder. 

Süresi içinde aldığı hesap özetinin 
muhtevasına, alındığından itibaren bir ay 
içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan ta
raf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını an
cak borcunu ödedikten sonra dava edebi
lir. 

Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili 
süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri 
ile krediyi kullandıran tarafından usulü
ne uygun düzenlenmiş diğer belge ve mak
buzlar bu Kanunun 68 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sa
yılırlar. Krediyi kullanan taraf, itiraz et
mediği hesap özetinin dayandığı belgeler
de kendisine izafe edilen imzayı kabul et
miş sayılır. Bu hüküm bu Kanunun 150 a 
maddesinin söz konusu olduğu hallerde de 
aynen uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?.. 

DYP Grubu adına, Sayın Abdullah 
Ulutürk; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, görüşmekte olduğumuz madde, İc
ra ve İflas Kanununun 68 inci maddesine 
68/b olarak ilave edilmek istenilen yeni bir 
maddedir; 3182 sayılı Bankalar Kanunun
da 90 inci madde olarak yer alan bir hü
kümdür. Bunun, İcra ve İflas Kanununu 
ilgilendirdiği için buraya alındığı söylen
mektedir; oysa, bu hüküm Bankalar Ka
nununda halen yürürlüktedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu madde konusunda daha fazla bilgi sa
hibi olabilmek için, gerek komisyon çalış
malarında ortaya konan ve gerekse bizle
rin eline ulaşabilen muhtelif görüşleri hu
zurunuza getirmekte yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, Barolar Birliği
nin bu maddeye karşı ileri sürdüğü fikir
ler şöyledir: 

"3182 sayılı Bankalar Kanununda 
yer alan bu hüküm, tasarının gerekçesin
de, sadece bankaları ilgilendirdiği düşün
cesine dayandırılmış olmakla beraber, bu 
hükmün özellikle bankaları ilgilendirdiği 
açıktır. Sadece bu özelliği dahi, genel ni
telikte olması gereken İcra ve İflas Kanu
nu kapsamına belli niteliğe sahip alacak
lılar için hüküm konulmuş olması anlamı
na geldiğinden, sakıncalıdır. 

Ayrıca, krediyi kullandıran alacaklı
nın usulüne uygun düzenlediği belge ve 
makbuzların, 68 inci madde özelliğinde 
belge sayılması, yani borç ikrarı belgesi ni
teliği taşıması, borçlunun, yapılan icra ta
kibine karşı yasal tavır alabilmesini son de
rece güçleştirecektir. Üstelik, borcu öde
meden, gerçeğe aykırılığın ispat edilebil
mesi için dava açma hakkının, olmaması 
da, borçluyu ezecek bir kuraldır ve kuşku 
yoktur ki, hakkını arayabilmek için önce
likle borcunu ödeme yükümlülüğü altın
da tutulan borçlu, anayasal hakkından 
yoksun kılınmış olmaktadır. Bir varsayım 
olarak, böylesi bir durum sonrası açtığı 
dava neticesi, haklılığını, başka bir deyiş-
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le, 68/b maddesinde tanımlanan güce ka
vuşturulan belge ve makbuzların gerçeğe 
uygun olmadığını borçlunun ispatladığı
nı düşünecek olursak, söz konusu bu ki
şinin, İcra ve İflas Kanununun bu mad
desi nedeniyle uğratıldığı zarar dolayısıyla 
adalet duyguları herhalde bitecektir. 

3182 sayılı Yasada mevcut olan bu 
hükmün, ilgililerin haklannı temin etme
de engel getirmediğini; anrcak, İcra ve İf
las Kanununun kapsamına alınması ha
linde borçluya karşı alacaklının büyük güç 
kazanacağını düşünüyoruz" demektedir. 

Türkiye Ticaret, Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliğinin görüşü ise şöyledir: 

"İcra İflas Kanununun 68/b madde
sine göre, süresi içinde kredi kullandıran 
bankalar tarafından gönderilen hesap öze
tine itiraz etmeyen veya hesap özeti iste
diğini ispat etmeyen krediyi kullanan ta
raf (yani, tüccar veya sanayici) hesap öze
tinin gerçeğe aykırılığını, ancak borcunu 
tamamen ödedikten sonra dava edebilir. 
Bu gibi hallerde, borcu tamamen ödemiş 
olmak bir dava şartı olarak öngörülmüş 
bulunmaktadır. Bunun anlamı, genellik
le ticaret erbabı olan kredi borçlusu, ger
çekten haklı olduğu halde, elinde olmayan 
sebeplerle zamanında hesap özetine itiraz 
edememişse, artık, gerçek dışı borcunu 
ödemedikçe dava açamayacak demektir. 
Eğer böyle bir borcun ödenmesi kendisi 
için bir yıkım teşkil ediyorsa, o takdirde, 
bundan, telafisi mümkün olmayan sonuç
lar doğabilir. Mesela, kredi borçlusu bir 
ticaret erbabı için, kredi kadar, itibar da 
önemlidir. Dava sonunda haklı çıksa bile, 
kredi borçlusunun bu suretle zedelenen 
itibarı acaba nasıl iade edilebilecektir? 

Ayrıca, itiraz edilemeyen hesap öze
ti gerçek dışı olduğu zaman, kredi alacak
lısı olan banka için, bu hükümde herhan
gi bir müeyyide de öngörülmüş değildir. 
Oysa, hukukun asıl amacı, menfaatler 

dengesini kurmak ve bu dengenin korun
masını sağlamaktır. Burada, sözü edilen 
anlamda bir dengenin kurulup gözetilme-
diği açıkça ortadadır. 

Öte yandan, itiraza müsait ve tartış
maya açık hallerde, hukuk, bunların ba
ğımsız mahkemeler önünde tartışılarak bir 
sonuca bağlanmadan nihaî kararlar alın
masına cevaz vermez. Aksi halin kabulü, 
adaletin tesisi bakımından büyük sakın
calar doğurur. Bundan dolayı dava açabil
menin, borcun tamamen ödenmesi şartı
na değil, teminat yatırma şartına bağlan
ması daha hakkanî bir yol olacaktır. Kal
dı ki, bu madde, niteliği ve muhtevası iti
bariyle, doğrudan doğruya icra iflas hu
kukunu ilgilendiren bir madde de değil
dir; aksine, bankacılıkla ilgili bir hüküm 
niteliğindedir. Bankalar Kanununa nispet
le, İcra ve İflas Kanunu, genel bir kanun
dur, onun için, maddenin, sadece hüküm 
ve sonuçlan itibariyle ilgili bulunduğu İc
ra ve İflas Kanunundan çıkartılarak, yu
karıdaki esaslar çerçevesinde gerekli dü
zeltmeler yapıldıktan sonra, eskiden oldu
ğu gibi Bankalar Kanununda muhafaza 
edilmesi daha doğru ve isabetli olur" de
nilmektedir. 

İzmir Ticaret Odasının görüşü de 
şöyledir: "Anılan kanuna 68/b maddesi 
olarak eklenen maddenin ilk fıkrasında, 
'borçlu cari hesap veya kısa, orta ve uzun 
vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde, 
krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan 
tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği ad
resine borçlu cari hesap sözleşmesinde ya
zılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 
onbeş gün içinde bir hesap özeti gönder
mek zorundadır. Sözleşmede gösterilen 
adresin değiştirilmesi, ancak noter aracı
lığı ile krediyi kullandıran tarafa bildiril
diği takdirde hüküm ifade eder' "hükmü 
mevcuttur. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası ile ise, 
'Hesap özetini almadığını iddia eden kre-
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diyi kullanan taraf, borçlu cari hesap söz
leşme dönemini veya kısa, orta, uzun va
deli kredi sözleşmelerinde belirtilen faiz ta
hakkuk dönemini takip eden otuz gün 
içinde noter aracılığı ile krediyi kullandı
ran taraftan istediğini ispat etmedikçe, bu
nu almış ve içindekileri kabul etmiş sayı
lır hükmü getirilmektedir. 

Söz konusu ilave maddenin iki fıkra
sı birbiriyle çelişmektedir. Şöyle ki, birin
ci fıkrası, kredi dönemlerinde hesap özeti 
göndermek mükellefiyetini bankalara yük
lerken, ikinci fıkrası, bankanın bu mükel
lefiyetini ortadan kaldırıcı bir hüküm ge
tirmektedir. Bu çelişki sonucu olarak, ya
sayı uygulayan mahkemenin, değişik hu
kukî yoruma gitmek zorunda kalması gi
bi ayrı tatbikatlar da yaşanacaktır. 

Diğer yandan, anılan ilave madde, 
hukukî de değildir. Bankalar, yapılan kredi 
mukavelelerinde, banka kayıt ve belgele
rinin tek delil olduğunu kredi borçlusunun 
taahhüt etmesini isterler. Yani, tesis edi
len ilişkide, kredi ilişkisinin takibi ve ala
cağın tespiti yönünden, banka defterleri 
tek delildir. Buna göre, alacaklının, dönem 
teyit müessesesinden yararlanarak, yükle
nen faizi ile birlikte hesap çıkarması aslî 
görevi olmaktadır. Bu nedenle kredi kul
landıran bankanın basiretli bir tacir gibi 
kredi dönemlerinde teyit almak üzere he
sap özetleri çıkarması ve bunu borçluya 
göndermesi lazım gelir. 

Çıkarılmasını istediğiniz 68 b mad
desiyle, işin yapısına ters olan bir uygula
ma yaratılmakta ve çeşitli bankalardan 
kredi kullanan tacirlere, kredi taahhütle
rinde bile bugüne kadar bankaların düşü
nüp de öngörmedikleri bir zorunluluk 

ı yüklenmektedir. Bu durum karşısında, ta
cirlerin aleyhine haksızca zorlama bir du
rum yaratan 68/b maddesinin tasarıdan 
çıkarılması gerekmektedir1' denilmektedir. 

Son olarak, TUSİAD'ın görüşlerini 

de huzurlarınıza getirmek istiyorum. 
TUSIAD bu konuda görüşlerini şöy

le dile getirmiştir: "Bu hüküm ile 3182 sa
yılı Bankalar Kanununun 90 mcı madde
sinde yer alan düzenleme, bazı ekler ile 
birlikte, İcra ve İflas Kanununun içine 
alınmak istenmektedir. Gerekçede, Ban
kalar Kanununun 90 mcı maddesinde yer 
alan düzenlemenin, esasen sadece banka
ları ilgilendirmediği için bu yola gidildiği 
söyleniyor ise de, bu iddialar inandırıcı de
ğildir. Aslında, bu maddeler, banka ala
caklarının tahsilinin hızlandırılması ama
cıyla düzenlenmiş ve Bankalar Kanunu 
içinde yer almıştır. 

Burada hemen bir hatırlatma yapma
mız gerekirse, İcra İflas Kanununun için
de alınmak istenen bu hükümler, Banka
lar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer gir
mez, ağır tartışmalara neden olmuş ve so
nuçta da Bankalar Kanununun 99 uncu 
maddesine göre, bu hükümler kanunun 
yayımı tarihinde (yani, 2 Mayıs 1985 ta
rihinde) yürürlüğe gireceği halde, Yargı
tay, getirilmiş olan bu hükümlerin aşırı öl
çüde bankaları koruduğunu tespit ettiği 
için, bu hükümlerin, kanundan önce ya
pılmış olan kredi sözleşmelerine uygulan
mayacağını içtihat etmiştir. 

İşte bu içtihat, bankaların tepkisine 
neden olmuş ve 'batık' diye nitelendirdik
leri, gerçekte tahsili şüpheli hale gelmiş 
kredilerin tahsilatı için yeni yollara ara
mak ihtiyacına onları yöneltmiştir. 

İşte, bu tasarıda bu hükümlere yer 
verilmesinin nedeni, Yargıtayın engel teş
kil eden içtihadını yasa yoluyla bertaraf 
ederek, Bankalar Kanunundaki 90 mcı 
madde hükmünün muhtevasına paralel 
yeni bir hükmü İcra ve İflas Kanunu içe
risinde yasalaştırmak ve tasarının geçici 
maddesindeki İcra ve İflas Kanununun bu 
değiştirilen veya yeni getirilen maddeleri, 
'kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
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olay ve işlemler hakkında da uygulanır' 
anlamı çıkarılacak hükmü yardımıyla da, 
'batık' diye nitelenen krediler hakkında, 
bundan böyle, artık bankalar lehine ağır
lıklı bu hükümleri, uygulamada hayatiyete 
geçirebilmektir. 

Getirilmek istenen hükmün muhte
vasının incelenmesine gelecek olursak; 
madde, bu şekliyle, sadece bankalara yö
neliktir. Bu bakımdan, genel nitelikli hü
kümler taşıması gereken İcra ve İflas Ka
nununda yer alması, kesinlikle doğru de
ğildir. Kaldı ki, bu hükümler, doğrudan 
doğruya icra aşamasıyla ilgili olmayıp, on
dan önceki dönemlere ilişkindir. 

Ayrıca, cari hesap açısından, Ticaret 
Kanununda hükümler bulunduğuna gö
re, cari hesap düzeni ile ilgili bu hüküm
lerin yeri de ancak Türk Ticaret Kanunu
nun bu bölümü olması gerekir. 

Bundan başka, madde 5 ile İcra ve 
İflas Kanununa eklenmek istenen 68/b 
maddesinin ikinci fıkrası, genel hukuk 
prensiplerine aykırı düşmektedir. Zira, be
lirli dönemler sonunda hesap özeti gön
dermiş olduğunu iddia eden bankanın bu
nu ispat etmesi gerekirken, aksine bir yol 
tutulmuştur. Bu bakımdan, yeni getiril
mek istenen bu maddenin iki ve üçüncü 
fıkraları, bu genel hukuk prensibine uy
gun düşecek biçimde değiştirilmek gere
kir. 

Ayrıca, yine bu maddede yeni yer 
alan son fıkra hakkında da ihtirazı beyan
larda bulunulabilir. Bankalarımızın çalış
ma usulleri de göz önünde tutulursa, son 
fıkra hükmü, borçlunun kendisini savuna
bilme olanağını oldukça güçleştirmektedir. 

Nitekim, şu hususu hatırlatmakta ya
rar vardır: İcra ve İflas Kanununun ilk 
şeklinde, İcra ve İflas Kanununun 150/a 
bent 1 hükmü mevcut değildir. Bu hüküm, 
538 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanu
nuna, banka alacaklarının cebrî icra yo
luyla tahsilinde kolaylık sağlamak için it

hal edilmiştir; ancak, bu hüküm, ipoteğin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip bölümün
de yer almış olduğu için, "Yargıtay, banka 
alacaklarının haciz yoluyla tahsili için ya
pılan takiplerde, madde 150/a bent l 'deki 
belgelere dayanılması halinde, bu belge
leri İcra ve İFlas Kanunu madde 68 anla
mında belgeler kategorisinde saymamış
tır. Böylece, bu belgelere dayanan banka
lar alacağının, muhakemeye muhtaç oldu
ğuna karar vermiştir. 

İşte, yeni getirilmek istenen son fık
ra ile, hem bu engel aşılmakta hem de 
borçlunun kredi sözleşmesi üzerine ban
ka tarafından oluşturulan her türlü belge
deki imzasını inkâr edebilmesi oldukça sı
nırlandırılmakta ve hatta bu sınırlandır
manın İcra ve İflas Kanununun 150/a bent 
1 hükmünde de uygulanması istenmekte
dir. 

Getirilmek istenen bu düzenlemeler 
ile, banka alacakları kural olarak ilamsız 
icra yoluyla egemen hale getirilmekle, 
ilamlı olması gereken durumlarda dahi ge
nel mahkemelere güvensizlik de ifade edil
miş olmaktadır. 

Bankaların alacak takiplerinde sürp
riz rakamlar karşısında bırakılan banka 
borçlularının savunma hakları, düzenle
mede sırf banka menfaatları göz önünde 
tutulduğu için, geniş ölçüde sınırlandırıl
mış olmaktadır. Böyle bir hükmün İcra ve 
İflas Kanununda yeri yoktur. Bu hüküm, 
başka bir kanunda muhafaza edilse bile, 
sözü edilen sakıncalar gözden geçirilerek, 
bertaraf edilmelidir.'' 

Sayın milletvekilleri, bu görüşlerde 
büyük bir haklılık payı vardır. Bu hüküm, 
bankaları ilgilendiren bir hükümdür. Ban
kalar Kanunundaki bu hüküm, bankala
ra avantajlar vermektedir; borçluları, ban
kaların insafına bırakan bir maddedir; ala
caklı banka lehine bir düzenlemedir. 

İcra ve İflas Kanunu, genel bir ka
nundur, hükümleri bankalarla ilgilidir. 
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Bankalar Kanununda bu hükmün muha
fazası gerekir; eşitliği bozmaktadır. 

Bankalar dışında müesseseler; örne
ğin, Tanm-Kredi Kooperatifleri, satış koo
peratifleri, Kat Mülkiyeti Kanunu, Sos
yal Sigortalar Kanununun 81 inci maddesi 

" de vardır; bunların özel yasaları vardır. 
Getirilmek istenen hükümle, banka, 

carî hesap ektresini karşı tarafa noter ka
nalıyla bildiriyor. Eğer, borçlu, süresi için
de itiraz etmezse, İcra ve İflas Kanunu
nun 68 inci maddesinde sayılan belge ge
çerli sayılıyor; borçlu, ödediğini ispat ede
mediği zaman kurtulamıyor. 

Carî hesap sözleşmeleri, Türk Tica
ret Kanununun 87 nci maddesinde düzen
lenmiştir. Hesap ektresine itiraz hali mu
hakemeyi gerektirir; çünkü, icra tetkik 
merciinin yetkisi sınırlıdır. Merci yönün
de tüm deliller tartışılamaz. Örneğin, iş 
yemine dayansa merci yönünde yemin 
vermek mümkün değildir. Bu bakımdan, 
tasandan bu maddenin çıkarılması gerek
tiğini görüş olarak ileri sürüyoruz. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Madde üzerinde başka söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — İcra ve İflas Kanunu
nun 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Borçtan kurtulma davasında haksız 
çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin 
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere 
münasip bir tazminatla mahkûm edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — İcra ve İflas Kanunu
nun 72 nci maddesinin dördüncü ve be
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"Dava alacaklı lehine neticelenirse 
ihtiyatî tedbir kararı kalkar. Buna dair 
hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ih
tiyatî tedbir dolayısıyla alacağını geç al
mış bulunmaktan doğan zararlarını gös
terilen teminattan alır. Alacaklının uğra
dığı zarar aynı davada takdir olunarak ka
rara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde 
kırktan aşağı tayin edilemez. 

Dava borçlu lehine hükme bağlanır
sa derhal takip durur. İlamın kesinleşme
si üzerine münderecatına göre ve ayrıca 
hükme hacet kalmadan icra kısmen veya 
tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu 
menfi tespit davası açmaya zorlayan taki
bin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşı
lırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebe
bi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tah
siline karar verilir. Takdir edilecek zarar, 
haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın 
yüzde kırkından aşağı olamaz." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — İcra ve İflas Kanunu

na 83 c maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"Gayrimenkul rehni kapsamındaki 
teferruatın haczi 

M A D D E 83 c. — Gayrimenkul reh
ni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan te
ferruat gayrimenkulden ayrı olarak hac
zedilemez. 
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Türk Kanunu Medenisinin 777 nci 
maddesi hükmü saklıdır." 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — İcra ve İflas Kanunu

nun 85 inci maddesinin, ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Borçlu, menkul mal üzerinde üçün
cü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gi
bi sınırlı bir aynî hakkının bulunması ve
ya menkul malın üçüncü şahıs tarafından 
haczedilmiş olması halinde bu hususu ha
ciz yapan memura beyan etmek ve beya
nının haciz tutanağına geçirilmesini talep 
etmek, haczi yapan memur da borçluyu 
bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür 
mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiya
ten haciz veya istihkak iddia edilmiş bu
lunan malların haczi en sonraya bırakılır." 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — İcra ve İflas Kanunu

nun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
nın son cümlesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Üçüncü şahıs, açtığı menfi tespit 
davasını kaybederse, mahkemece dava ko
nusu şeyin yüzde kırkından aşağı olma
mak üzere bir tazminat ile de mahkûm 
edilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — İcra ve İflas Kanu

nunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gayrimenkulun haczi ile tasarruf 
hakkı Medenî Kanununun 920 nci mad
desi anlamında tahdide uğrar. Sicile kay
dedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar 
meblâğ için yapıldığı ve alacaklının adı ile 
tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından 
tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulun
duğu daireye bildirilir. Adresi değişen ala
caklı masrafını vermek sureti ile yeni ad
resinin tapuya bildirilmesini icra dairesin
den istemeye mecburdur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11. — İcra ve İflas Kanu
nunun 97 nci maddesinin onüçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İstihkak davası üzerine takibin ta
likine karar verilip de neticede dava red-
dolunursa alacaklının alacağından bu da
va dolayısıyla istifası geciken miktarın yüz
de kırkından aşağı olmamak üzere dava
cıdan tazminat alınmasına hükmolunur.'' 

> 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — İcra ve İflas Kanu

nunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 103. — Tutanak tutulurken 
alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yet
kili kimse bulunmazsa, bulunmayan ala
caklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı 
tetkik ve/ diyeceği varsa söylemesi için ic
ra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi 

— 346 -



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1988 O : 1 

gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sı
rasında borçlu veya alacaklı adına Tebli
gat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe 
yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tu
tanağının bir örneği bulunan şahsa veri
lir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber 
verilmez." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — İcra ve İflas Kanu

nunun 111 inci maddesine üçüncü fıkra 
olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mad
denin üçüncü fıkrası dördüncü fıkra ola
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Borçlu ile alacaklının icra dairesin
de yapacakları borcun taksitlendirilmesi-
ne ilişkin sözleşmenin devamı süresince 
106 ncı maddedeki süreler işlemezi" 

"Taksitlerden biri zamanında veril
mezse icra muamelesi ve süreler kaldığı 
yerden devam eder." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — İcra ve İflas Kanu

nunun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci artırmada mal en çok artıra
nın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artır
ma bedelinin malın tahmin edilen kıyme
tinin yüzde kırkını bulması ve satış iste
yenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan baş
ka paraya çevirme ve paraların paylaştı
rılması masraflarını geçmesi şarttır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — İcra ve İflas Kanu

nunun 118 inci maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"İhaleye katılıp daha sonra ihale be
delini yatırmamak suretiyle ihalenin kal
dırılmasına sebep olan tüm alıcılar ve ke
filleri, teklif ettikleri bedel ise son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlar
dan ve aynca temerrüt faizinden mütesel-
silen sorumludurlar. İhale farkı ve temer
rüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa ön
celikle teminat bedelinden tahsil olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 15 inci maddesiyle değiştirilen İc
ra ve İflas Kanununun, 118 inci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkralarını birleştir
mek suretiyle düzenlenen metinde, "iha
lenin kaldırılmasına" kelimelerinin "iha
lenin feshine" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 
Ali Er 

İçel 
Zeki Uzun 

Tokat 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 
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Gerekçe: 
İcra İflas Kanununun 118 inci mad

desinin ikinci fıkrasında geçen ''ihalenin 
kaldırılması" kelimelerinin 133 üncü 
madde metninde olduğu gibi iki madde 
arasında paralellik sağlamak amacıyla, 
"ihalenin feshine" olarak değiştirilmesi 
gerektiğinden iş bu teklif hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (İstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — İcra ve İflas Kanu

nunun 124 üncü maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Artırmaya iştirak edeceklerin gayri
menkulun muhammen kıymetinin yüzde 
yirmisi nispetinde pay akçesi veya millî bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi etme
leri şartnameye yazılır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?.. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— DYP Grubu adına söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Ulutürk. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — İcra ve İf
las Kanununun 124 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki değişiklik, "Artırma
ya iştirak edeceklerin gayrimenkulun mu

hammen kıymetinin yüzde yirmisi nispe
tinde pey akçesi veya millî bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi etmeleri'' hük
münü getirmektedir. 

Tasarıdaki madde metni, eski metin
de yüzde on nispetinde olan pey akçesini, 
yüzde yirmiye çıkarmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yüzde on temi
natın yüzde yirmiye çıkarılması, ihaleye 
olan rağbeti azaltacaktır. Bu durum ise, 
ihale olunan gayrimenkulun, değerinden 
aşağıda bir miktara satılması ihtimalini 
doğurur. Teminat, ihaleye iştirak içindir; 
ihaleye ne kadar çok kimse girerse, açık 
artırmanın daha çekişmeli geçeceği ve bu 
durumun da ihale konusu gayrimenkulun 
daha pahalı ve değerli satılması imkânını 
yaratacağı aşikârdır. 

İhaleye çok kişinin iştirakinin sağlan
ması, borçluyu koruyan bir hükümdür. 
Tasarının gerekçesinde, bu husus da ser-
dedilmemiştir. Böyle bir düzenleme, borç
lunun malının çok ucuz bir bedelle satıl
ması sonucunu doğurur; çünkü, temina
tın yükselmesi, ihaleye gireceklerin sayı
sını azaltır. Bilhassa teminat miktarının 
yükseltilmesi, ihale konusu şeyin yüksek 
kıymetli olması halinde önem kazanmak
tadır. ihaleye giren her kişinin kendine gö
re bir hesabı vardır. İhalenin kendisi üze
rinde kalıp kalmayacağı kesinlikle belli ol
mayan bir kişi, başlangıçta, teminatı yük
sek bularak ihaleye iştirakten vazgeçebi
lir; onun için, teminat, caydırıcı değil, cel-
bedici olmalıdır. Kaldı ki, bazı ihalelerde, 
alacaklı paydaş, diğer katılacaklara göre 
teminatlı olup, teminat dahi yatırmamak-
tadır. 

Borçluyu mağdur edebilecek bir uy
gulamadan kaçınılmalıdır. 

Bu nedenle, tasarıdan bu hüküm çı
karılmalı, eski madde metni muhafaza 
edilmelidir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ulutürk. 

ADALET K O M İ S Y O N U SÖZCÜ
SÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Saym Başkan, komisyon olarak bir hu
susu arz etmek istiyorum. 

Maddede, "yüzde yirmi nispetinde 
pay akçesi" olarak geçmiştir, o, " p e y " ola
caktır. Redaksiyon bakımından, düzeltil
mesini arz ederim. 

BAŞKAN — "Pey akçesi" olarak dü
zeltilmiştir. 

Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 17. — İcra ve İflas Kanu

nunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Artırma, satıştan en az bir ay önce 
ilan edilir. İlan edilen metnin esasa mü
essir olmayan maddî hatalar nedeniyle 
tekrarlanması gerektiğinde, satış tarihi de-
ğiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Bu 
düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edil
mez. Ancak satış tarihi ile ilan tarihi ara
sında yedi günden az zaman kalmış ise bu 
takdirde satışın daha önce ilan edilen gün
den en az yedi gün sonrası için tespit edi
len günlerde yapılacağı düzeltme ilanın
da belirtilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 18. — İcra ve İflas Kanu
nunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

" M a d d e 127. — İlanın birer sureti 
borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulun 

tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarları
nın tapuda kayıtlı adresleri varsa bu ad
reslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda ka
yıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahki
ki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat 
yerine geçer." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — İcra ve İflas Kanu
nunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" İcra dairesi gayrimenkulun kıyme
tini takdir ettirir, gayrimenkulun kıyme
tinin takdirinde, gayrimenkul üzerindeki 
mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de 
nazara alınır. Kıymet takdirine ilişkin ra
por borçluya, haciz koydurmuş alacaklı
lara ve diğer ipotekli alacaklılara tebliga
tın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bil
dirilmiş bulunması hali müstesna olmak 
üzere, tapudaki mevcut adreslen esas alın
mak sureti ile tebliğ edilir. Kesinleşen kıy
met takdiri için iki yıl geçmedikçe yeni
den kıymet takdiri istenemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ulu
türk; buyurun. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP G R U B U ADINA ABDUL
LAH U L U T Ü R K (Afyon) — Sayın mil
letvekilleri, İcra ve İflas Kanununun 128 
inci maddesinin ikinci fıkrasında, kıymet 
takdirinin nasıl yapılacağı hakkında hü
küm vazedilmektedir. Kıymet takdiri ko
nusunda, iki yıl geçmeden yeniden takdir 
istenemeyeceği hükmü bize göre çok sa
kıncalıdır. Ülkemizdeki enflasyon ve fiyat 
artışları dikkate alındığında, iki yıllık za
man içinde, hacizli malın, değerinin çok 
üstünde bir rakama ulaşacağı aşikârdır. 
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Örneğin, bir tarla ve arsanın satışında, ta
şınmazın değerini artıran, imar durumu, 
yol geçmesi vesair gibi nedenlerle, çok fev
kalade kıymet artışları olabilir. Kaldı ki, 
ülkemizde, en hızlı fiyat artışları gayri-
menkullerde olmaktadır, üç beş ayda fiyat
lar değişmekte, hele bir iki senede, tarla 
ve arsa satışlarında yüzde 300-500, belki 
daha fazla değer artışları görülmektedir. 
Bu durumda, örneğin, iki yıl sonuna doğ
ru yapılacak bir satışta gerçek değerin çok 
altında bir değerle hacizli malın satışa çık
ması, bu değişiklikle, söz konusu olacak
tır. Onun için, madde metninden, "kesin
leşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedik
çe yeniden kıymet takdiri istenemeyeceği" 
hükmü çıkarılmalıdır veya bu süre kısal-
ttlmalıdır veya belli bir oranda değerinin 
artacağı yolunda hüküm getirilmelidir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:- Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum efen
dim: 

MADDE 20. — İcra ve İflas Kanu
nunun 129 uncu maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar el
de edilmemişse gayrimenkul en çok artı
ranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır
ma ilanında gösterilen müddet sonunda 
en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak
ların toplamından fazla olması ve bundan 
başka paraya çevirme ve paylaştırma mas
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla be
delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — İcra ve İflas Kanu

nunun 133 üncü maddesinin başlığı ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"İhalenin feshi ve farkının tahsili 
İhaleye katılıp daha sonra ihale be

delini yaptırmamak suretiyle ihalenin fes
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek
lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara
sındaki farkdan ve diğer zararlardan ve 
ayrıca temerrüt faizinden müteselsile n 
mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece 
tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle te
minat bedelinden tahsil olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 22. — İcra ve İflas Kanu
nunun 134 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İhalenin feshini, Borçlar Kanunu
nun 226 nci maddesinde yazılı sebepler de 
dahil olmak üzere yalnız satış isteyen ala
caklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve 
pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak eden
ler tetkik merciinden şikâyet yolu ile iha
le tarihinden itibaren yedi gün içinde is
teyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana 
kadar cereyan eden muamelelerdeki yol
suzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda 
ettiği kabul edilir, ihalenin feshi talebi üze
rine tetkik merci talep tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraf
lar gelmeseler bile icap eden kararı verir. 
Talebin reddine karar verilmesi halinde 
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tetkik merci davacıyı feshi istenilen ihale 
bedelinin yüzde onu oranında para ceza
sına mahkûm eder." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 23. — İcra ve İflas Kanu
nunun 150 d maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 150 d İcra dairesi, takip ta
lebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu 
maksatla tapudan kayıt örneklerini ve be
lediyeden imar durumunu getirtir, takibin 
kesinleşmesini beklemeden kıymet takdi
rini yaptırır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24. — İcra ve İflas Kanu
nunun 150 g maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 150 g satılması istenen re
hin hakkında 92 nci maddenin üçüncü fık
rası ve 93, 96, 97, 97 a, 98 ve 99 uncu 
maddeler ile 112'den 137 nci maddeye ka
dar olan hükümler kıyas yolu ile uygula-
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka- * 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — İcra ve İflas Kanu

nuna 150 ı maddesi olarak aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

"Borçlu cari hesap veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî 

kredileri ve gayri nakdî kredileri teminen 
alman ipotekler. 

MADDE 150 ı — Borçlu cari hesap 
veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklin
de işleyen nakdî veya gayri nakdî bir kre
diyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek 
âkit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para bor
cu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kul
landıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait 
carihesabın kesilmesine veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi hesabının muaccel kı
lınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayri 
nakdî kredinin ödenmiş olması nedeniyle 
tazmin talebinin noter marifetiyle kredi
yi kullanan tarafa gönderildiğine dair no
terden tasdikli bir sureti icra memuruna 
ibraz ederse icra memuru bu Kanunun 
149 uncu maddesi uyarınca işlem yapar. 
Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın no
ter marifetiyle sekiz gün içinde bu hesap 
özetine veya gayri nakdî kredi nedeniyle 
tazmin talebine itiraz etmiş olduğunu 
ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikâ
yette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdir
de krediyi kullandıran taraf bu Kanunun 
68 b maddesi çerçevesinde alacağını diğer 
belgelerle ispatlayabiliyorsa krediyi kulla
nan tarafın şikâyeti reddedilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Ulutürk. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, «ayın milletvekilleri; bu maddeyle, İc
ra ve İflas Kanununa 150 i numarasını ta
şıyan bir madde eklenmektedir. Getirilen 
madde, Bankalar Kanununun 91 inci 
maddesi hükmünün içeriğini taşıdığı gi
bi, başkaca unsurlar da eklemiştir. 

Getirilmek istenen bu maddeyle, te
minat ipoteklerinde bazı şartlarla kati borç 
ipoteğine ilişkin icra hükümlerinin 
aynen uygulanması hedeflenmektedir. 
Böylece, her iki ipotek türünde, âdeta, 
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ilamlı icra prosedürüne yaklaşan bir icra 
mekanizması getirilmiştir. Teminat ipotek
lerinde, bu düzenleme, işin niteliğine ay
kırıdır. Üçüncü şahsın ipotek vermesi ha
linde ne olacaktır? Yargıtayın içtihatları
na göre, üçüncü şahsın rehinden dolayı so
rumluluğu, Medenî Kanunun 766 ve 790 
inci maddeleri dahilinde sınırlıdır. Şimdi, 
bu maddenin uygulanmasında limitleri aş-
mışsa, üçüncü şahsın sorumluluğunun hu
dudu ne olacaktır? 

Öte yandan, banka hesap özeti ve bu
nun dayanağı belgelere ilam gücü tanın
ması da, genel hukuk ilkelerine aykırıdır. 
Bu hüküm, özel yasa olan Bankalar Ka
nununun 91 inci maddesinde vardır; ge
nel nitelikteki bir kanunda bu hükme yer 
verilmesi, eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Tasarının 5 inci maddesi nedeniyle 
söylediğimiz hususları burada aynen tek
rar ediyoruz ve bu söylediklerimiz bura
da da aynen geçerlidir. Onun için, ekle
nen bu fıkranın tasandan çıkarılmasından 
yana olduğumuzu saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 26. — İcra ve İflas Kanu
nunun 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 158. — Alacaklının iflas ta
kibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikin
ci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas tale
binin ilanından itibaren onbeş gün için
de diğer alacaklılar davaya müdahale ve
ya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bu
lunmadığını ileri sürerek mahkemeden ta
lebin reddini isteyebilirler. 

Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve 

basit yargılama usulüne göre duruşma ya
parak, gerek iflas talebini gerek itiraz ve 
defileri umumî hükümler dairesinde tet
kik ve intaç eder. Şu kadar ki, borçlu ta
kibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş 
veya itiraz ve defileri varit görülmemişse 
mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra mas
rafları ile birlikte borcunu ifa veya o mik
tar meblağın mahkeme veznesine depo 
edilmesini borçluya veya iflas davasında 
kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava 
vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi 
takdirde Tebligat Kanunu hükümleri da
iresinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borç
lu imtina ederse ilk oturumda iflasına ka
rar verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP 
Grubu adına, Sayın Ulutürk söz istemiş
lerdir; buyrun Sayın Ulutürk. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; İcra ve İflas Ka
nununun 158 inci maddesinde, iflas dava
sının açılması üzerine ilan mecburiyeti ge
tirilmektedir. Borçlunun, bir alacaklıyla 
anlaşmak suretiyle, kolaylıkla iflasını sağ
lamasını önlemek amacıyla, alacaklının if
las talebinin, İcra ve İflas Kanununun 166 
ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki usulle 
ilan edilmesi yöntemini getirmektedir. 
Böylece, yapılacak ilan ile, borçlu aleyhi
ne, iflas yoluyla takibe girişildiğini öğre
necek olan,diğer alacaklılara, mevcut if
las davasına müdahale ederek, iflas dava
sının reddini sağlayabilmek imkânı geti
rilmek istenmektedir. Burada, borçlunun 
suiniyetli olduğu açısından hareket edile
rek ilan keyfiyeti getirilmektedir. 

Yasaya göre, iflas kararı verilirse, ne
tice ilana tabidir. İflasa karar verilmezse 
ne olacaktır? Bu hiç düşünülmemiştir. Da
vanın reddi ilan edilmezse, bu kişinin ti
carî itibarı ne olacaktır? Böyle bir kişinin 
ticarî itibarı sıfır olur. Bir tacire kızıyor 
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iseniz, hakkında böyle bir dava açın... 
Kimse kredi vermez, vadesi gelmeyen ala
caklılar dahi bu kişinin üzerine çullanır
lar, iflas etmeyecek ise de iflas edecek ha
le getirirler. Bu nedenle, eski metin daha 
doğrudur. Borçlu üzerine, haksız bir ce
bir olarak her zaman kullanılması müm
kündür. Bu itibarla, çok tehlikeli bir mad
dedir. İcra ve İflas Kanununun 158 inci 
maddesindeki sistem bozulmamahdır. 

Bu itibarla, tasarı metninden çıkarıl
masını Yüce Heyetinize saygıyla arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Madde hakkında başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 27. — İcra ve İflas Kanu

nunun 160 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mahkeme, bu masraflar ile iflas ka
rarının kanun yolları için gerekli bütün 
tebliğ masraflarının peşin verilmesini ister." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 28. — İcra ve İflas Kanu

nunun 164 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ticaret mahkemesince verilen nihaî 
kararlar tebliğden itibaren on gün içinde 
temyiz edilebilir. Kararlar 160 ncı mad
denin son fıkrasına göre alınacak masraf
tan karşılanmak suretiyle mahkemece re
sen taraflara tebliğ olunur." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 29. — İcra ve İflas Kanu

nun 165 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"İflasa karar verilmesinden sonra if
las davasından feragat geçersizdir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 30. — İcra ve İflas Kanu

nunun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Daire , kararı kendiliğinden ve der
hal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, 
gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Ban
kalar Birliğine, mahallî ticaret odalarına, 
sanayi odalarına, menkul kıymet borsala
rına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer 
lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca ka
ran, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş ga
zeteden biri ile birlikte iflas edenin mua
mele merkezinin bulunduğu yerdeki bir 
gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
eder. Trajı en yüksek gazetenin yayınlan
dığı yer aynı zamanda muamele merkezi 
ise mahallî gazetede ilan yapılmaz." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 31. — İcra ve İflas Kanu

nunun 168 inci maddesinin birinci fıkra
sının 4 No.lu bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

" 4 . Takip müstenidi kambiyo sene
dindeki imza kendisine ait olmadığı iddi
asında ise bunu beş gün içinde açıkça bir 
dilekçe ile tetkik merciine bildirmesi; ak
si takdirde kambiyo senedindeki imzanın 
bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde 
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kendisinden sâdır sayılacağı ve imzasını 
haksız yere inkâr ederse sözü edilen sene
de dayanan takip konusu alacağın yüzde 
onu oranında para cezasına mahkûm edi
leceği ve merciden itirazının kabulüne dair 
bir karar getirmediği takdirde cebri icra
ya devam olunacağı ihtarı." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 32. — İcra ve İflas Kanu
nunun 169 a maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
denin son fıkrasından önce gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Borçlunun ibraz ettiği belge altın
daki imza alacaklı tarafından inkâr edilir
se, merci hâkimi, 68 a maddesindeki usule 
göre yapacağı inceleme neticesinde imza
nın alacaklıya ait olduğuna kanaat getir
diği takdirde, borçlunun itirazının kabu
lüne karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen 
belgenin taalluk ettiği değer veya mikta
rın yüzde onu oranında para cezasına 
mahkûm eder. Alacaklı birinci fıkra gere
ğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği tak
dirde merci hâkimi alacağın itiraz edilen 
kısmı için icranın muvakkaten durdurul
masına karar verir. Bunun üzerine alacaklı 
en geç altı ay içinde merci önünde duruş
ma talep ederek makbuz altındaki imza
nın kendisine ait olmadığını ispat etmek 
suretiyle, takibin devamına karar alabilir. 
Merci, imzanın alacaklıya ait olmadığına 
karar verirse borçluyu, sözü edilen belge
nin taalluk ettiği değer veya miktarın yüz
de onu oranında para cezasına mahkûm 
eder." 

"Borçlunun itirazının kabulü halin
de alacaklı, bu talebin reddi halinde borç
lu, diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırk
tan aşağı olmamak üzere tazminata mah

kûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istir
dat davası açarsa yahut alacaklı genel 
mahkemede dava açarsa, hükmolunan 
tazminatın tahsili dava sonuna kadar te
hir olunur ve dava lehine sonuçlanan ta
raf için, daha önce hükmedilmiş olan taz
minat kalkar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. \fok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 33. — İcra ve İflas Kanu
nunun 170 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 170. — Borçlu, 168 inci 
maddenin 4 numaralı bendine göre kam
biyo senedindeki imzanın kendisine ait ol
madığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile 
tetkik merciine bildirir. Bu itiraz satıştan 
başka icra takip muamelelerini durdur
maz. 

Tetkik mercii duruşmadan önce ya
pacağı incelemede, borçlunun itiraz dilek
çesi kapsamından veya eklediği belgeler
den edindiği kanaata göre itirazı ciddî gör
mesi halinde alacaklıya tebliğe gerek gör
meden itirazla ilgili kararına kadar icVa ta
kibinin geçici olarak durdurulmasına ev
rak üzerinde karar verebilir. 

Tetkik mercii, 62 ila 68 a maddeleri
ne göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr 
edilen imzanın borçluya ait olmadığına 
kanaat getirirse itirazın kabulüne karar ve
rir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. 
Alacaklının genel hükümlere göre dava aç
ma hakkı saklıdır. İnkâr edilen imzanın 
borçluya ait olduğu anlaşılırsa itirazın red
di ile birlikte borçlu sözü edilen senede da
yanan takip konusu alacağın yüzde kırkın
dan aşağı olmamak üzere inkâr tazmina
tına mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kur
tulma, menfî tespit ve istirdat davası 
açarsa hükmolunan tazminatın tah-
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sili dava sonuna kadar tehir olunur ve da
vanın borçlu lehine sonuçlanması halin
de daha önce hükmedilmiş olan tazminat 
kalkar. 

Tetkik mercii itirazın kabulüne karar 
vermesi halinde, senedi takibe koymada 
kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu 
takdirde alacaklıyı senede dayanan takip 
konusu alacağın yüzde onu oranında pa
ra cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel 
mahkemede dava açarsa, para cezasının 
tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve 
bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş 
olan para cezası kalkar." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 34. — İcra ve İflas Kanu
nunun 170 a maddesine aşağıdaki üçün
cü' fıkra ilave edilmiştir. 

"Her ne suretle olursa olsun imza in
kârı itirazı geri alınmış veya borç kısmen 
veya tamamen kabul edilmiş ise bu mad
de hükmü uygulanmaz." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 35'i okutuyorum. 

MADDE 35. — İcra İflas Kanunu
nun 173 üncü maddesine birinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı 
maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan 
edilir. İflas talebinin ilanından itibaren on-
beş gün içinde diğer alacaklılar davaya 
müdahale veya itiraz ederek iflası gerek
tiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek 
mahkemeden talebin reddini isteyebilirler." 

i- : i— S 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. 

Sayın Ulutürk, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ABDUL

LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan sayın milletvekilleri; İcra ve İflas Ka
nununun 173 üncü maddesine birinci fık
radan sonra gelmek üzere fıkra eklenmek 
istenmektedir. İcra ve İflas Kanununun 
173 üncü maddesi, kambiyo senediyle ya
pılan takiplerdeki iflas halini düzenlemek
tedir. Borçlu, beş gün içinde borcu öde
mez, itiraz veya şikâyet etmezse, alacaklı, 
bu durumu tevsik eden ödeme emri nüs
hası ile ticaret mahkemesine, borçlunun 
iflâsına karar verilmesi için dava açabilir. 

İcra ve İflas Kanununun 158 inci 
maddesi, bu biraz önce konuştuğumuz ta
sarının 26 ncı maddesindeki adi takipler
deki iflası düzenlemekte, bu madde ise, 
kambiyo senedi ile yapılan takiplerdeki if
lası düzenlemektedir. Tasarıda 158 inci 
maddede iflas davasının açılmasından son
ra ilan mecburiyeti getirilmiş olduğundan 
on,a muvazi olarak, kambiyo senedi yoluy
la yapılan takiplerdeki bu maddeye de, if
las talebinin 166 ncı maddenin ikinci fık
rası usulü ile ilan mecburiyeti getirilmiş 
olmaktadır. Burada da, borçlunun suini
yetli iflaslara gidebileceği düşünülmüştür. 
158 inci maddenin görüşülmesi sırasında, 
iflas davasının ilanının çok tehlikeli bir 
madde olduğunu ifade etmiştim. 

İflas davasının açılması üzerine, bu 
davanın açıldığının ilanı, borçluyu çok zor 
duruma düşürebilir. O maddede söyledi
ğimiz gibi, davanın reddine ilan mecbu
riyeti getirilmemiştir; bu durumda, taci
rin ticarî itibarını bu Yüce Meclisin dü
şünmesi gerekir. 

Yine, suiniyetli alacaklılar için bu 
madde oyuncak olur; borçlunun kredisi
ne engel olur, onu çok zor durumlara dü
şürür. Bize göre kanunumuzdaki metin 
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muhafaza edilmelidir. Bu nedenle, tasa
rıdan bu fıkranın da çıkarılması gerekti
ğini saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vaktimiz dolmuştur. 
Denetim konularını görüşmek ve 8 

Kasım 1988 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
tn, Siirt Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alman 
iki vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın 
sorumluları hakkında kovuşturma açılıp açılmaya
cağına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kam Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların, Sayın Başbakanca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arzeder, 
saygılar sunarım. 30.9.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Siirt ilinin Şırnak ilçesine bağlı 
Kuşkonar köyünde çiftçilik yapmakta olan 
25 yaşındaki Osman Burak, kardeşi Ra
mazan Burak'ın bundan bir müddet ön
ce yasadışı bir örgüte katılması ve daha 
sonra köyüne gelerek Güvenlik Kuvvetle
rine teslim olması olayından sonra, 
15.8.1988 tarihinde Siirt Emniyet Müdür
lüğünce gözaltına alınarak, sorgulamada 
yasadışı bir Örgütün köy temsilcisi oldu
ğunu beyan etmesi için iki gün çok ağır 
işkence görür. Osman Burak sorgulama sı
rasında falakaya yatırılır, ellerine ve ayak
larına elektrik verilir, sürekli dövülür. İş
kence izlerinin daha sonra ortadan kalk
ması için, yoksul Osman Burak'tan para 

alınarak kendisine ilaç verilir. Sorgulama 
için gerekmediği halde, Siirt C. Savcılığın
dan sorgunun selameti için ikinci bir 15 
günlük süre alınır. 29 günlük gözaltı sü
resinden sonra, yakınlarının sırtında, sol 
ayağının parmaklan yara içerisinde olmak 
üzere Mahkemeye çıkarılarak koğuştur-
ması yapılır. Siirt Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı görevlilerin yoğun tehdit ve ikazı 
üzerine Mahkemede işkence gördüğünü, 
yurttaşımız Osman Burak söyleyemez. Ne 
yazık ki, ifadesini alan Sayın Siirt C. Sav
cı Yardımcısrda sormaz. Olaydan yakla
şık 31 gün sonra, yurttaş Osman Burak Si
irt C. Savcılığına başvurarak işkence gör
düğünü bildirir ve aynı günkü tarihle Si
irt Devlet Hastanesi Baştabipliğinden iş
kence gördüğüne ilişkin rapor alınır. Ana
yasamız, suç ve cezalara ilişkin esasları 38 
inci madde ile düzenlemiştir. Ceza sorum
luluğunun şahsiliği prensibi neden ihlal 
edilmektedir? Suçluluğu sabit olmayan, 
üstelik yasalara göre suç teşkil eden geliş
meleri, zamanında Siirt'teki Güvenlik Bi
rimlerine bildiren Ramazan Burak'a han
gi nedenle işkence yapılmıştır? Anayasa
mızca, Uluslararası antlaşmalarla yasak
lanan işkencenin hükümetiniz dönemin
de yoğun olarak devam etmesi, özellikle 
Doğu Anadolu bölgesinde kaygı verici ge
lişmelere yol açmaktadır. Devlet yurttaş
ların güvenliğini sağlamakla görevli iken, 
dolaylı olarak terör kaynağı haline gelmek-
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tedir. Bu uygulamalara neden olan sorum
lular hakkında nasıl bir işlem yapacaksı
nız. 

2. Gözaltı sürelerindeki ikinci 15 
günlük süre, anlaşılmaktadır ki işkence iz
lerinin ortadan kaldırılması için kullanıl
maktadır. ikinci 15 günlük süre talepleri
nin C. Savcılarınca titizlikle incelenmesi 
gerekirken, gözaltı sürelerinin genellikle 
29-30 gün olması açık bir hak ihlalidir. İş
kencelerin sürdürüldüğünün belirgin bir 
kanıdır. Bu uygulama Türkiye'de devana 
ettiği sürece, Türkiye'de İnsan Haklarının 
tamamının sağlandığı doğrultusundaki 
açıklamalarınızı sürdürecek misiniz? 

3. Sözkonusu olayda bizzat sorgula
mada işkence yapan, mahkeme ve savcı
lık önünde gerçeklerin saklanması için 
tehditte bulunan görevliler ile bu olayla
ra bütün şikâyetlere rağmen seyirci kalan 
üst düzey görevliler hakkında koğuşturma 
açmayı düşünüyor musunuz? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 3.11.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Sayı: 249040 
Şube: Sen. Faal.Top.Ol.E. 
Konu: Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 4.10.1988 gün ve 7/289-
1380/07133 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 6.10.1988 gün ve 
K.K.Gn. Md. 07/106-387/04437 sayılı ya
zısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Başbakanımızca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen yazılı soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. Yasa dışı bölücü bir çete içerisin
de faaliyet gösteren Ramazan Borak'in, 
güvenlik kuvvetlerine teslim olmasından 
sonra yapılan sorgulamasında; kardeşi Os
man Borak'm da aynı çetenin köy komi
tesinde faaliyet gösterdiğini beyan etmesi 
üzerine; Osman Borak, 16.8.1988 tarihin
de yakalanarak 15 gün süre ile gözaltına 
alınmış, sanıkların çokluğu ve tahkikatın 
tamamlanamaması sebebiyle ikinci 15 
günlük gözaltı alınarak, diğer sanıklarla 
birlikte 13.9.1988 tarihinde adlî makam
lara şevkle serbest bırakılmıştır. 

. Gözaltında bulunduğu sırada sol aya
ğında halk arasında dolama tabir edilen 
piyodermit meydana gelmesi üzerine, 
11.9.1988 tarihinde Siirt Devlet Hastane
sine sevk edilerek muayenesi yapılmış; Ba
kanlığımız bütçesinde, gözaltına alınan sa
nıkların tedavi giderleri ile ilgili ödeme ya
pılmaması sebebiyle, gerekli olan ilaçlann 
bedeli Osman Borak tarafından karşılan
mıştır. 

Osman Borak'ın sevkedildiği Siirt 
Cumhuriyet Savcılığında ifadesini alan 
savcı yardımcısı Ömer Korkmaz'ın, aya
ğındaki şişliği görerek ne olduğunu sor
duğu; Osman Borak'ın da halk arasında 
dolama tabir edilen iltihaplanmanın mey
dana geldiğini, emniyette dövülmediğini, 
işkence görmediğini ve yaranın kendiliğin
den oluştuğunu söylediği, Siirt Cumhuri
yet Savcılığının 30.9.1988 gün ve 1988/412 
sayılı takipsizlik kararında yer almaktadır. 

2. Gözaltına alma sebepleri ve süre
leri kanunlarda belirtilmiş olup, gözaltı
na alma yetkisi ve uzatma Cumhuriyet 
Savcılığına aittir. 

3. Osman Borak, 13.9.1988 tarihin
de Siirt Sulh Ceza Mahkemesince serbest 
bırakıldıktan 3 gün sonra, Siirt Cuhuri-
yet Savcılığına başvurarak kendisine em
niyette kaldığı süre içerisinde işkence ya
pıldığı iddiasında bulunmuş ve Siirt Cum
huriyet Savcılığının 1988/1040 hazırlık 
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sayısına kayden sorumlular hakkında so
ruşturma açılmıştır. 

Siirt Cumhuriyet Savcılığının yapmış 
olduğu soruşturma sonunda; müştekinin 
savcılıkta ve Sulh Ceza Mahkemesinde 
kendisine işkence yapıldığına dair herhan
gi bir iddiada bulunmaması, tahliye tari
hinden 3 gün sonra şikâyet dilekçesi ver
mesi ve mevcut doktor raporları karşısın
da emniyet görevlilerinin mesnet suçu iş
lediklerine dair kamu davası açmaya ye
terli, kesin ve inandırıcı delil elde edileme
diği gerekçesiyle emniyet görevlileri hak
kında 30.9.1988 tarih ve 1988/412 sayılı ta
kipsizlik karan verilmiştir. 

Osman Borak, daha sonra 13.10.1988 
tarihinde tekrar Siirt Cumhuriyet Savcı
lığına dilekçe ile müracaat ederek; serbest 
bırakıldıktan sonra evine gittiğini, evine 
milletvekili Fuat Atalay ve Zübeyir (SHP 
Siirt İl Başkanı Zübeyir Aydar) isminde
ki avukat ile bazı şahısların ve gazetecile
rin geldiğini, bu kişilerin poliste işkence 
gördüğüne dair şikâyetçi olmasını istedik
lerini, kendisini savcılığa götürerek işkence 
iddiasını konu alan dilekçeyi yazdırdıktan 
sonra zorla altını imza ettirdiklerini, as
lında gözaltında bulunduğu sırada hiçbir 
kötü muamele ile karşı karşıya kalmadı
ğını, ayağında dolama çıktığında polisle
rin kendisini hastaneye götürdüklerini, bu 
sebeple işkence iddiasında bulunmaktan 
dolayı vicdan azabı çektiğini belirterek, 
görevli polisleri şikâyet etmesine sebep 
olan Fuat Atalay, Zübeyir ismindeki avu
kat ve yanındaki 10 kişiden ve kendisini 
gazeteye verenlerden davacı olduğunu be
lirtmektedir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere Os
man Borak isimli vatandaşımıza gözaltın
da bulunduğu süre içerisinde işkence ya
pılmadığı gibi, ayağındaki piyodermit 
meydana geldiğinde güvenlik kuvvetleri 
kendisini devlet hastanesine götürerek ge

rekli muayene ve tedavisini yaptırmışlardır. 
Arz ederim. 

Doç.Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 

2. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'-
ün, Serban Barajının ne zaman yattrtm progra
mına altnacağtna ilişkin sorusu ve Baytndtrltk ve 
İskân Bakam İsmail Safa Giray'myazüt cevabi 
(7/331) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorunun Sayın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 17.10.1988 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Soru: 
Afyon İli Sincanlı İlçesi Serban Ka

sabasında 1979 yılı sonlannda etüd çalış-
malan başlayan proje safhalan 1984 yılın
da bitirilerek ihale safhasına getirilen Ser
ban Barajının 

1. Ne zaman yatırım programına alı
narak ihale ve inşaatı gerçekleşecektir? 

2. 4 yıldır yatınm programına alın
mamasının sebebi nedir? ' 

TC. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2.11.1988 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı: A-13/01/4290 
Konu: Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-
türk'ün Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
20 Ekim 1988 gün ve Kan.Kar.Md.: 7/ 
331-1527/07638 sayılı yazısı. 

Serban Barajı'nm ne zaman yatınm 
programına alınacağına dair, Afyon Mil
letvekili Abdullah Ulutürk'ün yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 
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Söz konusu baraja ilişkin planlama 
çalışmaları sonucunda:; Karadirek çayının 
Taşkesik deresi üzerinde inşası öngörülen, 
temelden 28,50 metre yükseklikteki top
rak dolgu karakteristiğindeki Serban Ba
rajında 3,090 milyon m3 (hm3) suyun de
polanması ile 721 hektar alanın sulanma
sı amaçlanmıştır. 

Ancak, 5 400 000 000.— TL. yatırı
mı gerektiren bu projenin geçmiş yıllar
da programa alınması için gerekli çalışma
lar yapılmış ise de, yeterli finansman sağ
lanamadığından, yeni proje olarak prog
ramlanması imkânı bulunamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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6851 Sayılı Orman Kanununda, 1475 Sayılı İf Kanununda, 2918 Sayılı Karayolla
rı Trafik Kanununda ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalifanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununda Değif iklik Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Ce-
saların İdarî Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların 

Sonucu 
Kanunlaşmıştır. 

•• 

ADANA 
Ahmet Akgü.n Albayral 
LedinBarla* 
Mehmet Asi Bilici 
Enin Koçak 
İbrahim Ö*ûrk 
Mehmet Avçia 
drhaftjNMkt 

AFYON 
Metin Bahbey 
Mustafa Ktadoğlu 
Hamdı özsoy 
^ihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinseıier 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
ANTALYA 

Zekeriya Bahçeci 
Hasan Çakır 
A. Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 

BAUKESİR 
Ali Sami Akkaf 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafâ Çorapçıoğl 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşl 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Faik Tarımcıoğlu 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 

, . 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 

450 
249 

: 188 
60 
— 

1 
199 

2 

u 

u 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
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Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabunif 
İsmet Tavgaç 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoglu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özdogan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
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GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Rüftü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğancan Akyürck 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü SdyMMtaoğhı 
Ali Tbpçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 

Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem güneş 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yasar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğusger 
Gökhan Maraf 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirci 
Metin Emiroğiu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pafcfcamrii 
Gürbüz Ekranlı 

Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğiu 
Abdülvahap Disdarogikı 
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Nurettin Yılmaz 
NEVŞEHİR 

AliBabaoğhı 
NİĞDE 

Rafit Daldal 
ORDU 

Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Tbpkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Nazikoglu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçm Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaUıoğlu 
Ersin Thranoğhı 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alisan 

SİİRT 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati VManct 
Murat Battır 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atatcver 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Mehmet l a U {Jaun 
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Erkan Yüksel 
TRABZON 

Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoglu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğullan 
Ömer Çiftçi 
ibrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BİLECİK 
TayfurÜn 

BURSA 
Cavit Çağlar 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yüksel Çengel 
Aytekin Kotil 
Mustafa Timisi 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 

Fuat Kılcı 
KIRKLARELİ 

Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Nafiz Kurt \ 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Koksal Toptan 

(Geçersiz oy) 

İSTANBUL 
Hüsnü Okçuoğlu 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Arif Agaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Baki Durmaz 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Beşer Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfık Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sağ 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzü güler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

B : 2 1 3 . 1 1 . 
(Oya Katılmayanlar) 
BİLECİK 

Mehmet Seven 
BİNGÖL 

Haydar Baylaz 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
A. Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertugrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
E. Yıldırım Avcı (Bşk.V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk.V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 

— 363 — 

1988 O : 1 

Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 

Yıldırım Akbulut (Başkan) 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Ali Haydar Erdoğan 
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M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazıt 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet HacıpaşaoğluKemal Akkaya 

B : 21 3 . 11 
Abdulhalim Araş (Bşk.V.) 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 

MANİSA 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 

SAMSUN 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

ÇORUM 

Ilyas Aktaş (Bşk.V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 

(Açık Üyelikler) 

1988 O : 1 
SİİRT 

İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

DİYARBAKIR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 
3 . 11 . 1988 Perşembe 

Saat 
î 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Denizli Milletvekili Adnan 

Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tdvfifc 
Eîitiülzün ve 19 arkadaşının, son yedi yıîlda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına İlişkin önergesi 
(10/21) 

3. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

15.00 
4. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

5. — İçel Milletvekilli M. Istemiihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

/ 11. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alman önlemleri 
tespit etm«k amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

12. — Hatay, Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 incd, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 

Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

14. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 4Q arkadaşının, tütün tekelinin kaıl-
dırıimasmdan sonra tütün üretim ve tü-
ketiımiındakıi gelişmelöriıoj ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 »meti, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca biır 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/33) 

15. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara İkbali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayıiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeteri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesii (10/34) 

16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

17. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/35) 



18. — İzmir .MilletJvdkÜTi Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

19. — Adana Milletvekili Orihan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

20. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

21. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göl'han ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

22. — Adime Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 

kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

23. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

24. —• Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

25. — İsparta Milletvekili Eftekİn 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

26. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 



dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan 'bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili i. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat îstikrar Fonun-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya-
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
üçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanun! Sultan Süleyman 



Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra Özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği' iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
dan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka

tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31s — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'ının, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 



32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39., — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan tüne bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43t — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-. 
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 



48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençtik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Vicaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müîtüoğlu'nuın, ihtiyaç sahibi köylülere 

kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. _ Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Onman ve Röyişıleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Unutanı Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru pnergesi 
(6/74) 

62., — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan 9ÖZİÜ soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesıi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güveölik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Millet vekil i Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında İnşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104)0) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlıu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı

navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarınım iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

, 79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
tdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine© An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde-



meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ıe, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesimde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — izmir M'illetvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı-
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gına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124)(1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'oin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir = Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Yönetim Kurulu üyeliğine ya-



pılan 'bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6 /109) 

97. —, Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'ta, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
öneriges'i (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kirlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgilii mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
>(İ) 
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102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

105. — Sinop Milletvekilli Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

106. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
c i n , Manisa 111 Kula İlçesindeki San» 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

107. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

108. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 



109. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoglu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

110. — Erzincan Mffleüvekİli Müstafi 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

111. — Antalya Milletvekili Ibrattim 
Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6 /122) 

112. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoglu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

113. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

114. — Ankara Milletvekili Ömer Çift 
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına . ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/Iİ26) 

115. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nlin, Sümerbankta «Turgut özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

116. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali

l i — 
ağaMa termik santrallar kurulacağı iddi- . 
asma ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

119. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

120. — Kütahya Milleitjvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergü 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü • 
soru önergesi (6/134) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam ed'ip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

123. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 
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124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korikmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
lsün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

7 
KANUN TASARİ VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — İçel Milletvekili M. Istemiıhan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

2. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine t)air Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

3. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı 
Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dönüş
türülmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 25.10.1988) 

5. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

6. — Kara Sınırlarının Korunması 
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin-
lan'diya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergllen-
Idlirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Daiir Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Büıtçe 
komisyonları raporları (1/467) (S. Sayı
sı: 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/42A5) (S. Sayısı : 109) (Da
ğıtma tarihi : 31.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

- • • < ! > • > • < » •<••• 

(21 inci Birleşim) 



Dönem: 18 Yasama Yıh : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı: 113) 

2004, Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Bankalar 
Kanununun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 538 Sayılı 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/488, 2 /57) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 28 . 9 .. 1988 
Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-2172/02853 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.9.1988 
tarihinde kararlaştırılan «2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun Bazı Mat/idelerinin 
Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun tki Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2004 ısayıilı tora ve iflas Kanununun bazı maddelerinde önceki tarihilerde değişik
likler yapılmış ise de, günlümüzün değişen sosyal ve ekonomik şartlan nedeniyle 'ala
caklı ile borçlunun zıt menfaatlerinin bağdaştırılması ve Kanunun aksayan yönleri
nin düzeltilmesi, kanundaki boşluklarım doldurulması, bazı kötü niyetlıi kişilerim bu 
boşluklardan yararlanma teşebbüslerinin önlenmesi, uygulamada tereddütlerin gide
rilmesi ve ]bazı konulara açıklık getirilmesi amacı ite bu defa yeniden bazı düzen
lemeler yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu nedenlerle haciz ve iflas yolu ile ta
kiplere dair maddelerin »bazıları değiştirilmiş, bazlılarına fıkralar ilave edilmiş, Ban
kalar Kanunundaki bazı hükümler de uygulamada eşitlilk sağlanması amacı ile bu 
Kanun kapsamıma dahil edilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — İsviçre ve Türk öğretisinde hâıkim görüş, 45 ikici maddenin emre-
(dioi nitelikte bulunmadığı, aksinin kararlaştırılabileceği yolundadır. 

Mevcut metinde rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıs
lardan olsa billıe alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu lile takip yapabilir 
hükmü mevcuttur. Yapılan değişiklikle taraflara bunun aksine 'bir sözleşme yapa
bilme imkânı verilmiştir. Bu nedenle maddede değişiklik yapılmıştır. 

IMaıdde 2. — Özellikle borçlular tarafından süre kazanmak kastıyla takibe karşı 
yapian haksız itirazları önlemek ve alacaklıyı dia yapacağı takipte daha dikkatli dav-
ıranmıaya yöneltmek amacıyla kanunda var olan tazmimat oranı yüzde onbeşden yüz
de kırka çıkarılmıştır. 

Madde 3. — 67 nci maddede olduğu gibi özellikle borçluların süre kazanmak 
kastıyla takibe karşı yaptıkları haksız itirazlarının önlenmesi ve alacaklıları da takiplerde 
daha dikkatli olmaya sevfcetmek için Kanunda var olan tazminat oranları yüzde 
onheşden 'yüzde kırka çıkarılmıştır. Ayrıca, imza inkârının haksızlığının tespiti ha
linde alacaklının sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu 
oranımda para cezasına mahkûm edileceği esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle yapılacak duruş
mada borçlunun mazerette dayanmaksızın! gelmemesi halinde sözü edilen senede da
yanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceği 
kabul edilmiş, altıncı fıkrada da aynı yönde değişiklik yapılmış, sekizinci fıkradaki 
tazminat oranı yüzde onbeşıten yüzde kırka çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Halen yürürlükte bulunan 3182 sayılı Bankalar Kanununun 90 imci 
maddesinde yer alan düzenleımenkı esasen sadece bankaları ilgilendirmediğinden lcr:a 
ve İflas Kanunu içinde yer 'alması öngörülmüş, uygulamada önem taşıyan kısa, orta, 
uzun vadeli krediler de maddenin kapsamına alınmıştır. 

Madde 6. — Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan tarafa hükmedilen taz
minat miktarı yüzde onbeşten yüzde kırka çıkartılarak borçluların haksız dava aç
malarına engel olunmak istenilmiştir. 

Madde 7. — Menfî tespit ve istirdat davalarında davanın alacaklı lehine so
nuçlanması halinde borçludan, borçlu lehine sonuçlanması halinde ise alacaklıdan 
uğranılan zarar nedeniyle hükme bağlanacak tazminatın asgarî miktarı yüzde on
beşten yüzde kırka çıkartılmıştır. 

Madde 8. — Uygulamada gayrimenkul rehnıi kapsamında bulunan teferruatın 
da ayrıca haczedildiği görüldüğünden, fabrika gibi, teferruatın önem kazandığı ta
şınmaz rehinlerde değerin korunmasını temin amacı ile bu maddenin ilavesi uygun 
görültnüştür. 

Madde 9. — Teslimısiz menkul1 rehininin söz konusu olduğu hallerde menkul 
borçlunun elimde bulunmakta ve borçlu, menkul üzerine bir haciz konduğu zaman 
icra memuruna rehinden söz etmemek suretiyle rehnin ortadan kalkmasına neden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(8. Sayısı : 113) 
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olabilmektedir. Bu nedenle maddede haciz yapan memura beyan alma ve tutanağa 
geçirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, haczi yapan memurun borçluya beyan
da bulunmasını hatırlatması zorunluluğu da getirilmiştir. Ancak haczi yapan memu
run borçluyu bu beyana davet etmemesi haczi geçersiz kıilmayacaktır. 

Madde 10. — Bu madde ile icra ve iflas Kanununun 89 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının son cümlesi değiştirilmekte, açtığı menfi tesbit davasını' kaybeden üçüncü 
şahsa mahkemece hükmolunacak tazminat oranı yüzde onbeşten yüzde kırka çıkarıl
maktadır. 

Madde 11. — Haczedilen gayrimenkulun kıymet takdirinin ve satışa ilişkim ilanı
nın gayrimenkulun ilgililerine ve bu arada alacaklara tebliği gerekmektedir. Diğer il
gililerin tapu dairesinde adresleri bulunduğu halde, haciz koyduran alacaklıların adres
leri tapuya bildirilmemekte ve bu durum uygulamada güçlükler yaratmaktadır. Gay
rimenkulun bütün ilgililerine gereken tebligatın yapılmasını, sağlayabilmek için, haciz 
koyduran alacaklılarını ad ve adreslerinin de, hacizle birlikte, tapuya biliıdfiriiİtmesimi ön
gören ve adresi değişen alacaklılara yeni adreslerini bildirme yükümlülüğü getiren bir 
hükmün maddeye eklenmesi zorunlu bulunmuştur. 

Madde 12. — istihkak davasının reddi halinde davacı için hükmoiunan tazminat 
miktarı yüzde onbeşten yüzde kırka çıkarılmaktadır. 

Madde 13. — Haciz muamelesinin alacaklı veya borçlu adına her türlü tebligatı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre almaya yetkili bir kimsenin huzurunda yapılması 
halinde, icra dairesinin alacaklıyı veya borçluyu davet etmesi zorunluluğu ortadan kal
dırılmakta bu suretle zaman kaybı önlenmektedir.. 

Madde 14. — Bazı takiplerde alacaklı ile borçlu icra dairesinde taksit sözleşmesi 
yapmakta ve bu suretle borcun daha rahat bir şekilde ödenmesi sağlanmaktadır. Tak
sitle yapılan Ödemelerin devamı sırasında çoğu kez kanunun satış talebi için aradığı 
süre dolmaktadır. Taksit ödemelerinim borçlu tarafından ihlâli hallinde, süre geçtiği 
için alacaklı satış talebinde bulunamamakta ve bakiye alacağını tahsilde zorüuklaria 
karşılaştığından, bu mahzuru bertaraf için, 111 inci maddede yapılan değişiklikle, tak
sit sözleşmesinin ihlâline kadar geçen sürenin, satış isteme süresinin hesabında naza
ra alınmayacağı ilkesi getirilmektedir. 

Madde 15. — Maddede yapılan değişiklikle artırma bedelinin malın tahmin edi
len kıymetinin yüzde kırkını bulması şartı getirilmiştir. 

Madde 16. — Mal kendisine ihale edilen alıcılar daha sonra ihale bedelini yatır-
mamak suretiyle ihalen in kaldırılmasına sebep olurlarsa, kefilleri ile birlikte teklif et
tikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Gecikme faizi 3095 sayı1'! Kanu
nî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre yüzde otuz olarak hesap edilecektir. 
Maddeye göre, ihale farkı ve temerrüt faizi herhangi bir bükme hacet ka'maksızın icra 
dairesince tahsil olunacak ve teminat varsa öncelikle bu teminattan alınacaktır. Şüp
hesiz teminat bedelinden artanı sahibine iade edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi £S. Sayısı : 113) 
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Madde 17. — Artırmaya iştirak edeceklerin yatıracakları pey 'akçesi, gayrimenku
lun! muhammen kıymetinin yüzde onu oranında, yüzde yirmi oranına çıkartılmıştır. 

Madde 18. — Maddenin birinci fıkrası değiştirilerek artırmanın ilanı ite ilgili yeni 
hükümler getirilmiştir. Buna göre, artırma idanllarında, esasa müessir olmayan maddî 
hata'Iarın ianen düzeltilmesi esası getirilmiş ve bu düzeltme ilanının ilgililere tebliğine 
gerek bulunmadığı maddede açıklanmıştır. Ancak, satış tarihi ile düzeltme ilanının ta
rihi arasında bir haftadan az süre ollması halinde, düzeltme ilanı ile en az bir hafta 
sonrası için yeni satış tarihi ilan edilmesi ilkesi benimsenmiştir. Satış tarihinde yapılan 
hata, şüphesiz, esasa müessir hatalar cümliesindendir. 

iMad'de 19. — Bu maddede yapıllan değişiklikte, satış ilanında tapuda adresi bu
lunmayan ilgililerin adreslerinin araştırılmasının çok uzun süre alması nedeniyle bu 
araştırmadan vazgeç ilerek, gazete ile yapılan satış ilanının, ilgililere tebligat yerine ge
çeceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 20. — 'Bu madde ile İcra ve İflas Kanununun 128 inci maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmekte, gayrimenkulun kıymetinin, üzerindeki mükellefiyetlerini kıyme
te olan etkisi de nazara alınarak, icra dairesince takdir ettirilrnesi esası getirilmektedir. 
Kıymet takdiri raporları 'borçluya, haciz koydurmuş olan alaeak'Mara ve İpotek sahibi 
alacaklılara icra dosyasında mevcut olup evvelce tebligat yapLİmış adreslerine, ayrı
ca bii'ldiriilmiş bulunması haili müstesna tapuda mevcut adreslıeri esas alınmak sureti ile 
tebliğ edilir. Madde ile ayrıca kötü niyetli ve mükerrer işlemleri önlemek için kesinle
şen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemıemıesi öngö
rülmektedir. 

Madde 21. — Bu Tasarı ile 116 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak ha
cizli gayrimenkulun paraya çevrilmesi için yapıllan ikinci satıştaki artırma miktarının, 
muhammen bedelin yüzde kırkını bulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 22. — Gayrimenkul satışllarında kendisine ihale olunan alıcılar daha sonra 
ihale bedelini yatuımamıak suretiyle ihallıenin kaldırılmasına sebep olurlarsa teklif et
tikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden kefilleri ite birilikte müteselsıiten sorumlu olacaklardır. İcra ve İflas 
Kanununun 118 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan çerçeve 16 ncı mad
de genekçesindeki mülahazalar burada da söz konusu 'bulunmaktadır. 

Madde 23. — Gayrimenkulle ve üzerindeki haklarla hiç bir ilgisi bulunmayan, iha
leye iştirak etmeyen bazı kimseler art düşünceterlle binbeşyüz lira harç ödemekle iha
lenin feshini şikâyet ederek, ihalenin kesinleşmesine, alacaklının alacağına, alıcının al
dığı mala sahip olmasına aylarca ve hatta yıllarca engel oynaktadırlar. İhalenin şikâyet 
yolu ile feshini talep edecek kimseler, o gayrimenkul ve satış ile ilgili kimselerle sınır-
ılanımaikta ve satış değerinin yüzde onu kadar teminat yatırma zorunluluğu getirilmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi fS. Sayısı : 113) 
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Ayrıca, ihalenin feshi talebi üzerine tetkik merciinin talep tarihinden itibaren yir
mi gün içjnde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseller bile gerekli ikonan vereceği 
hükmü de maddeye eklenerek ihalenin feshi talebinin çok kısa sürede karara bağlana
bilmesi ve takibin süratle sonuçlandırı'ması mümkün hale getirtimektedir. 

'Madde 24. — İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan (takiplerde, takibim ke
sinleşmesini beklemeden, takibin açılmasıyla birlikte taşınmazın imar durumunun ge
tirtilerek kıymet takdirinin yaptırılması uygulamada zaman kaybını önlemiş olacaktır. 

Madde 25. — Madde ile icra ve iflas Kanununun 150 (g) maddesinde değişik-
llük yapılmakta rehinli gayrimenkul satışlarında kıymet takdiri yapıüması konusunda iki 
maddeye yapılan atıf, 87 nei madde, madde metninden çıkartılmak suretiyle tek mad
deye (madde 128) indirilmektedir. 

Madde 26. — Bu madde ile, Bankalar Kanununun 91 inci maddesi hükmü, icra 
ve iflâs Kanununun T50 (ı) maddesi olarak yeniden düzenlenmiş ve gayrimakdî kredi 
verenin (Teminat mektubu kredisi, aval ve kabul kredisi gibi) bu kredi nedeniyle öde
mede bulunması ve gayrimakdî kredi verilene rüou etmesi de madde kapsamına alın
mıştır. 

Madde 27. — 173 üncü maddeye eklenen ikinci fıkraya paralel olarak ilan hü
kümleri getirilmiş ve alacaklıların oribeş gün içinde iflası gerektiren bir hâl bulunma
dığımı ileri sürerek, mahkemeden talebin reddini isteme hakkı getirilmiştir. 

Madde 28. — Yapılan değişiklikle iflas kararınım kesinleşmesini sağlamak için teb
liğ masraflarının taraflardan peşinen alınması esası getirilmiştir. 

'Madde 29. — Tasarı ile bu maddede yapılan değişiikliikle, ticaret mahkemesince 
verilen nihaî kararların 160 inci maddenin son fıkrasına göre alınacak masraftan kar
şılanarak mahkemece resen taraflara tebliğ esası getirilmektedir. 

Madde 30. — Tatbikattaki kötü niyetli iflâs talepferini önleyebilmek amacı ile 
165 inci maddeye bu fıkra eklenmiştir. Buna göre iflasın açılmasından sonra iflâs da
vasından feragat edilemiyecektir. 

Madde 31. — Maddenin eski halinde yer alan kuruluşların yanısıra Türkiye Ban
kalar Birliği ve Sermaye Piyasası Kuruluna da İflas kararının bildirilmesi zorunluluğu 
getirilmektedir. 

'Madde 32. — Kambiyo senetlerinde imzanın inkârı halinde mer'i hükme göre, in
kârda bulunan kişinin bunu ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmesi 
esasından dönülmekte, bu başvuruyu tetkik merciine yapması esası getirilmekte ve 
ayrıca imzasını haksız yere inkâr edecek olanlara takip konusu alacağın yüzde onu 
oranında para cezası öngörülmektedir. 

Madde 33. — Borçlu tarafından borcun olmadığımı veya itfa veya imha! edildiğini 
gösterir resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile tetkik merciine başvurulması ha
linde, alacaklı tarafından imzanın inkâr edilmesi neticesi imzanın alacaklıya ait oldu
ğunun saptanması halinde, alacaklıya hükmedilmekte olan yüzde onbeş tazminat yüz
de kırka çıkarılmıştır. Azamî ye asgarî hadleri bdlrîemem para cezası yerine belgemin 
taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında nispî para cezası getirilmiştir. 
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Madde 34. — Bu madde ile İcra ve İflas Kanununun 170 inci maddesi değiştiril
mektedir. Buna göre borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo se
nedindeki imzanın kendisime ait olmadığını iddia ediyorsa, itirazını bir diliekçe ile tet
kik merciine yapacaktır. Bu itiraz, satış hariç diğer icra takip 'işlemlerini durdurma
yacaktır. 

İcra tetkik mercii duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlumun itiraz dilek
çesi kapsamından veya dilekçeye eklenen belgelerden hâsıl olan kanaate göre itirazı 
ciddî gönmasi hallinde karşı tarafa tebliğe gerek ikaknıadam icabımda icra takibinim! ge
çici olarak durdurulmasına evrak üzerimde karar verilebilecektir. Tetkik mercii mü
teakiben duruşmada İcra ve İfiiâs 'Kanununun 62 ilâ 6'8 (a) maddelerine göre yapacağı 
inceleme sonunda imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne 
karar verecek ve takip duracaktır. Alacaklı dilerse genel bükümı'jere göre dava açabi
lecektir. Ancak, imzanın borçluya ait olduğunun tespiti halinde ise itirazım reddi ile 
birilikte borçluyu senede dayalı takip konusu allaeağın yüzde kırkı oranında inkâr taz
minatına mahkûm edecektir. Bu karardan sonra borçlu, borçtan kurtulma, menfî tes
pit ve istirdat davası açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir 
o1'umacak ve davan im borçlu lehine sonuçlanması hallinde de tazminat kalkacaktır. 

Tetkik mercii, itirazın kabulüne karar vermesi hainde, senedi takibe koymada kötü 
niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde allacakılıyiı senede dayanan talkip konusu 
alacağın yüzde onu oranımda para cezasına mahkûm edecektir. Alacaklı genel mahke
mede dava açarsa para cezasının tahsili dava somuna kalacak ve fou davayı kazanırsa 
hakkında veriimiş para cezası kalkacaktır. 

Madde 35. — Bu madde i'le İcra ve İflas Kanununum 170 (a) maddesine üçüncü 
fıkra ilave edilmiştir. 

Buna göre her ne suretle olursa olsun, imza inkârı itirazı geri alınmış veya borç 
kısmen veya tamamen kabul edilmiş olsa bile artık bu madde hükmü uygulanmayacak, 
yani 'bu fasıla göre yapü'am takip iptal edilemeyecektir. 

'Madde 36. — 173 üncü maddeye eklenen ikinci fıkra ile iflâs taltefoinıin 166 ncı 
madde gereğince ilan edileceği ve bu iılamdan itibaren oribeş gün içinde diğer alacaklı
ların davaya müdahale veya itiraz ederek iflâsı gerektiren bir hal bulunmadığını ileri 
sürerek mahkemeden iflâs talebinin reddini isteyebimıelleri imkânı tanınmıştır. Bu su
retle borçlunun bazı alacaklılar ile anlaşarak iflas etmesi önlenmiştir. 

'Madde 37. — Bu madde ile 158 inci maddemin birimci fıkrası hüikmümüm allacafc-
lımın talebi ile vuku bulacak iflâsa dair hükümlerde de uygulanması kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Kanunî takiplere maruz kalan kötü niyetli borçlunun, şartları ol
ması dahi takipleri sürümcernede bırakarak zaman kazanmak gayesiyle yaptığı iflas ta
lebi, hasımsız dava olarak görülmekte ve iflas kararı ille sonuçlanmaktadır. İlgili üçün
cü şahısların müdahale taleplerinin kabul edilmemesinin Anayasanın eşitlik prensibine 
aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Bu maddeye yapı'iam lâve ile kötü niyetli borçlunun, 
bu hakkını kötüye kullanması bir ölçüde giderilmiş olacaktır. Borçlunun mal beyanın
da bulunmaya zorlanması kötü niyetle iflas talebimde bulunmayı belirli bir ölçüde em-
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gelleyecek, bilhassa iflasda alacaklıların tahkiki ve rey sahibi olanların sıhhatle tespiti 
işini kolaylaştıracağı gibi sunî alacaklılar ihdasını da ehemmiyetli surette önCeyecek-
tir. , 

Madde 39. — Rehin alacaklısının rüçhan hakkı iflasta da sakhı olduğundan, bu 
rehinler en yakın ve münasip zamanda iflas dairesi tarafımdan paraya çevrilip rehin 
alacaklısına ödenmektedir. Ancak, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibin çok ilerle
diği ve satış aşamasına •gelindiği, satıştan bir kaç gün önce borçlunun iflas etmesi üze
rine bu takibin durması ve düşmesi sonucu iflas dairesi tarafından yeniden satış ha-
zırnıklarına başlandığı, bazı borçluların rehin alacakllısının satışını düşürmek için if
laslarını sağladığı veya iflas idaresinin, müflisin etkisinde kalarak rehin alacaklısının 
alacağını reddetmek veya rehnin satışını uzatmak suretiyle satışı geciktirdiği görülrnekr 
tedir. Bu nedenlerle, rehin alacaklısının alacağını almasını geciktirmeye yönelik davra
nışların önlenmesini temıinen, rehin alacaklısının dilerse iflastan önce başlamış olan 
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplere, iflastan sonra da iflas masasına karşı devam 
edebi'cceği ve iflastan sonra rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıila'bileceği esa
sı getirilmektedir. 

Madde 40. — 193 üncü madde ille paralellik sağlanması ve borçlu hakkında açılan 
iflas davalarının birinde borçlunun iflasına karar verilince diğer iflas davalarının dur
ması sonucunda müflisin iflas kararının kesinleşmesini geciktirmek suretiyle diğer if
las davalarını sürüncemede 'bırakmasının ve alacaklısının iflas davasından feragati ne
deniyle iflâstan kurtulmasının veya müflis hakkındaki iflas kararının Yargıtayca bo
zulması durumunda diğer davailarım boş yere bekletilmesinin önlenmesi amacıyla mad-

' denin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 
Madde 41. — Maddedeki yüzde beş faiz oranı, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Te

merrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri dikkate alınarak «kanunî faiz» olarak değiş
tirilmiştir. 

Madde 42. — İflas işlemleri yıllarca sürdüğünden, faizlerin kesilmesine ilişkin bu 
madde hileli iflaslara ve borçluları iflâs ettirmeye teşvik etmektedir. Bu nedenle yapı
lan değişiklikle iflâsın açılmasından itibaren iflas masasına giren bütün alacaklarda ti
carî olmayan iş'lerdeki gecikme faizinin İşlemesi esası benimsenmiştir. 

Madde 43. — 'Bazı iflas memurları, müflisin envanterini çıkarma ve malların kıy
metlerini takdir ettirme gerekçesiyle yıllarca tasfiyenin şekline karar vermemekte do
layısıyla iflâs idaresi teşekkül edememektedir, iflas dairesinin iki ay içinde karar ver
mesi öngörülmüştür. 

Madde 44. — Mevcut Kanunda iflâs memurunun alacaklıları toplantıya çağırma
sında süre bulunmamaktadır. Keyfî durumların önlenebilmesi için on günlük zorunlu 
süre getirilmiştir. 

Madde 45. — 221 inci madde -yalnızca noter veya ipotek senedi gibi resmî senet
lere yollama yapmaktadır. Oysa, Bankalar Kanununun 90 ve 91 inci (Tasarının İcra 
ve İflâs Kanununa ilâvesi öngörülen 68 ı(b) ve 150 <(ı) maddelerindeki belgelerde borcu 
kesinleştirmeye elverişli belgeler olarak Kanun tarafından kabul edilmiştir. Bu belge
lerin de, noter veya ipotek senedi ile birlikte maddede belirtilmesi, büronun gerçek 
alacaklılar tarafından kurulabilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
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Madde 46. — Bu madde ile İcra ve İflas Kanununun 227 nci maddesinde deği
şiklik yapılmakta, buna göre, icra tetkik merciinin iflâs idaresi üzerindeki gözetim 
yetkisine dayanarak iflas idaresini teşkil edenlerin görevlerine son verilme'sine ilişkin 
kararına iflâs idaresinin uyması zorunluğu getirilmektedir. Bu karara karşı itiraz ve 
temyiz yolu kapatılmaktadır. 

Madde 47. — İflas idareleri sıra cetvelinin tanzimini geciktirmekte ve bu yapıl
madıkça tasfiyenin yürütülmesi imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle, iflâs idare me
murlarıma vazifelerine son verilmesi tehdidi altında, iflâs idare memuru seçıikneleri-n-
den en geç üç ay zarfında sıra cetvelinin tanzim ve iflâs idaresine tevdi yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

Madde 48., — Uygulamada iflâs idaresinin keyfî olarak, ipoteğe bağlanmış ala
cakları reddettikleri görülmektedir. Yapılan değişiklikle iflâs idaresinin ipotekli ala
cakları reddetmek yetkisi kaldırılmakta vö kaibul edilemeyeceğine 'ihtimal verdiklerini 
ikinci alacaklılar toplantısına sunma ve tamların kabul edilmemesi halinde istekli olan 
alacaklılara »da alacağın tenzili veya ipoteğin iptali hakkında 245 inci maddeye göre 
dava açma yetkisini devretme imkânı getirilmiştir. 

Madde 49. — Bu madde ille İcra ve İflas Kanununun 235 inci maddesinin birinci 
fıkrası değiştirilmektedir. Buna göre, sıra cetveline itiraz edenlerin bu itirazlarını mut
laka iflâsa karar veren ticaret mahkemesine yapmaları zorunluğu kaldırılmakta, o yer
de ticaret mahkemesinin 'birden ziyade daireleri mevcutsa herhangi bir dairesine ya-
paMrnıeleri 'imkâinını getünmelbtedk. Fıkrada yapılan diğer 'bir değişiklikle sıra cetve
line itiraz için kanunda yer âlân yedi günlük süre çok kısa olduğundan onbeş güne çı
karılmıştır. Bu davaya Ibalfcan mahkeme, davacının isteği halinde, ikinci alacaklılar 
toplantısına katılıp katılmamasını ve katılma nispetini 297 nci maddenin son fıkrasına 
kıyasen on'böş gün zarfında karara bağlamak zorundadır., 

Madde 50. — Madde 235'te yapılan değişıiküğe paralel olarak ve aynı gerekçe 
ile sıra cetveline itiraz davası açarak, mahkemeden tedbir kararı alan alacaklıların da 
ikinci alacaklılar toplantısına katılimallannı teminen yeniden düzenleme yapılmış ve 
iflas idaresinin alacaklıların tahkiki işini yaptıktan sonra 232 nci maddedeki sürenin 
bitimimde alacaklıları IMnci toplantıya ilanla davet edeceği hususunda maddeye açık
lık getirilmiştir.: 

Madde 51. — Kira sözleşmesindeki imzanın inkârı nedeniyle alacaklı tarafından 
genel mahkemede açılan davada imzanın borçluya ait olduğunun saptanması halinde 
borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbinı liraya kadar para cezasına mahkûm edile
cektir. 

Madde 52. — İcra takibi sırasında, imza inkârında bulunan kiracı veya kiralaya
nın, itirazının reddinden sonra, mahkemeye başvurarak İtirazı doğrultusunda imzanın 
karşı tarafa ait 'Olduğunun saptanması hailinde, imzasını inkâr edene mahkemece yüz
bin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezası hülkmolunacaktır. 
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Madde 53. — Uygulamada 'borçlunun, Üçüncü derece dahil hısımlarryla da anlaş
mak suretiyle mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılardan mal ka
çırmak amacıyla yaptıkları (ivazsız tasarrufları, başka bir is'fm altında gizledikleri gö
rüldüğünden, bunun önlenmesini teminen akrabalık derecesi ikinci dereceden üçüncü 
dereceye çıkartılmıştır. 

Madde 54. — Bu maddede iflasın açılmasından evvelki bir sene içerisinde ve
rilen rehinlerin dahi batıl olabileceği öngörülmüş iken bir aynî hak oluşturmayan şerh
ler hakkında herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Uygulamada iflâstan kısa bir süre 
önce gayrimenkuHerin, örneğin, fabrikaların kiraya verildiği ve bu kiranın tapu sicili
ne şerh edildiği ve böylece iflasın etkisiz hale getirildiği görüldüğünden maddeye dört 
No. lu bendin ilavesi zarureti ortaya çıkmış ve buna göre maddede yeniden düzen
leme yapılmıştır. 

Madde 55. — 278 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci bendindeki değişikliğe 
paralel olarak fılkradaıki sıhrî hısımlık, üçüncü dereceye çıkartılmıştır. 

Madde 56. — Alacaklının yapmış olduğu icra takibini uzun uğraşmalardan sonra 
son aşamaya getirmiş ve satışa (birkaç gün kalmış liken, borçlunun konkordato teklifi 
dolayısıyla, duruşma yapılmadan kusa süre içinde tetkik mercii tarafından kon
kordato mühleti verilmekte ve bununla (takipler durdurulmak suretiyle alacaklı zarara 
uğratılmaktadır. Bu nedenle, kötü niyetle yapılan teklifleri önlemek için, konkordato 
talebimin de ilan edilmesi ve konkordato mühleti verilmeden önce alacaklılara buna 
itiraz etme imkânı sağlanmıştır. Diğer taraftan konkordato mühletinin azamî dört ay 
olmasına rağmen, uygulamada mühlet geçtiği halde, ihtiyati tedbir yoluyla borçluya 
karşı yapılmış olan takipler durdurulmakta ve bazen yıllarca durmaktadır. Madde ile 
uygulamada hatalı olan ve sakınca doğuran 'bu durumu önleyecek şekilde düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 57. — Bu madde ile icra ve îflas Kanununun 288 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası değişllirillmektedir. Buna göre, alacaklının itirazının reddıi ile 287 nci madde
ye göre borçluya süre verilmesine veya verilmiş sürenin uzatılmasına dair olan merci 
kararlarının temyiz olunamayacağı esası getirilmektedir. Ancak itiraz sürenin işleme
sini durdurmayacaktır. 

Madde 58. — Madde ile icra ve iflâs Kanununun 331 inci maddesine ikinci fık
radan sonra üçüncü fıkra eklenmekte ve gayrimenkul relini kapsamında bulunan te
ferruatın rehin alacaklısına' zarar vermek kastıyla gayrimenkul dışına çıkarılması ha
inde teferruatın zilyedime verlecek ceza gösterilmektedir. 

Madde 59. — Madde ile icra ve iflâs Kanununa 345 a maddesinden sonra gel
mek üzere 345 b maddesi ilâve edilmekte ye bu Kanuna göre yapılan ihalelerde men
faat karşılığında artırmadan çekilme veya artırmaya katılmama hali cezalandırılmakta
dır. Maddede bu filile aracılık edenlere de aynı ceza verilmesi esası getirilmektedir. 

Madde 60. — Gerek alacak miktarlarının ve gerekse faiz oranlarının yükselmiş 
bulunması, takip tarihinden sonra işleyecek faiz ve masraf gibi alacak kalemlerinin 
milyonlarca liraya baliğ olması sonucunu doğurmakta ve uygulamada icra dairele
rinin borçlu veya alacaklı aleyhine önemli miktarlara ulaşan hatalı hesaplamalarına 
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rastlanmaktadır. Çok cüz'ü değerdeki 'bazı ihtilaflar hakkında temyiz yolu açık tutu
lurken, milyonlarca liraya ulaşabilecek hesap hatalarına ilişkin merci kararlarının tem
yiz edilememesi 'bir çelişki yaratmaktadır. Bu nedenle, maddenin 'birinci fıkrasına 18 
inci bendin eklenmesi ve bu değişiklik sonucunda da son paragrafın değiştirilmesi za
rurî görülmüş, para değerindeki değişiklik göz önüne alınarak yüzibin lira beşyiizbin 
liraya çıkarılmıştır. Ayrıca, 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde yazılı takip konusu alacakta sa
dece ihtilaflı kalan değer veya miktarın temyiz ediebümesii için 'beşyüzibin liraya geç
mesi şartı getirilmiştir, 

Madde 61. — Bu maddede yürürlükten kaldırılan hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 62. — Bu madde ile icra ve iflas Kanununa Ek Geçici Madde eklenmekte 
ve Bu Ek Geçici Madde ile İcra iflas Kanunu ile diğer kanun ve kanun hükmünde ka-
rarnamelerde yer alan licna memuru unvanı icra müdürü, icra memur yardımcısı unvanı 
icra müdür yardımcısı, iflas memuru unvanı iflas müdürü olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişiklik sebebiyle ilgMlefin yeniden atanmaları] gerekmeyecek, yenii unvanlar yan 
ödeme kararnamelerinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden yan ödeme al
maya devam edeceklerdir. 

Geçici Madde — Kanunun (bu geçici maddesinde, değiştirilen icra ve" iflâs Kanu
nu maddelerinin uygulanma tarihleri belirlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 63j — Yürürlükle ilgilidür. 

Madde 64.: — Yürütmeyle üglidir, 

Doğru Yol Partisi 
T.B.M.M. Grup Başkanlığı 31.3.1988 

TariH, : 31.3.1988 
No. : 40 

TÜRJKtYB (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

2004 Sayılı icra ve iflas Kanununun 1 inci Madde 2 nci Fıkrasını değiştiren ve 
1 inci Maddeye 1 inci Fıkra ekleyen Kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 'Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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GENEL GEREKÇE 

Kamu hizmeti kadroları içerisinde görevlerini, o görevlerinin gerektirdiği kural 
ve ölçüler içerisinde yürüten memurların en büyük beklentileri «Yetki» «Unvan» ve 
«Maaş»'tır. Ve bu yetki, unvan ve maaşın zaman içerisinde yükselmesidir. Memuriyet 
hizmetinin ve yüklendiği sorumluluğun karşılığını alamayan, beklediği maddî ve manevî 
mükafatları elde edemeyen memur, çalışma şevk ve heyecanını yitirir. 

Yetki ve maaşı yükselen memurun, zaman içinde unvanının da yükselmesi esas 
kaidedir. Adlî teşkilatın önemli unsurlarından olan îcra Dairelerinde, unvan konusu 
işlememektedir, icra Dairesinde göreve başlayan bir memur emekli oluncaya kadar 
aynı unvanla kalmaktadır. Yetki, sorumluluk ve maaş yönünden zaman içinde 
meydana gelen değişiklikler, unvan yönünden gerçekleşmemektedir. Özellikle büyük 
şehirlerdeki 10 - 15 kişinin çalıştığı dairelerde bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Sonuç olarak memurun kıdemine göre beklediği unvan verilmemektedir. Bu durumda 
memuru monotonluğa, isteksizliğe sevk etmekte ve terfiden umulan manevî sonuç elde 
edilememiş olunmaktadır. 

Hemen hemen kamu kesiminin her müessesesinde verilen bu unvanlar, Adlî Teşki
latta adeta İcra Memurlarından esirgenmektedir. Bu nedenlerle, icra Memurlarının 
unvanlarının değiştirilerek «İcra ve İflas Müdürü» ve yardımcılarına da «icra ve iflas 
Müdür Yardımcısı» unvanlarının verilmesinin faydalı odacağı görüşündeyiz. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yıllardır hizmetlerine bakılmaksızın aynı unvan taşıyan icra memur
larının genel gerekçede ki görüşler doğrultusunda unvan değişikliği yapılması ve mağ
duriyetlerinin önlenmesi düşünülmüştür. 

Madde 2. — Kanunda bir çok maddede icra memuru tabiri geçtiğinden değişikli
ğe paralel olarak, bir fıkra eklenmesi zarurî olmuştur. 

Madde 3. - 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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ZONGULDAK (MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLLPNUN TEKLİFİ 

2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 
1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 118.2.1965 tarih ve 538 sayılı 
Kanunla değişik 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir İcra ve İflas Müdürü ile 
yeteri kadar yardımcı ve mahallince atanacak kâtip, mübaşir ve sair müstahdemler 
bulundurulur.» 

MADDE 2. — 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda geçen İcra Memuru deyimleri İcra ve İflas 
Müdürü olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 27.10.1988 

Esas No. : 1/488, 2/57 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzca Alt Komisyona havale edilmiş olan, 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 sayılı Bankalar Kanununun İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu'nun; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 538 
Sayılı Kanunla Değişik 1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasını Değiştiren ve 1 inci Maddeye 
Bir Fıkra Ekleyen Kanun Teklifi birleştirilmek ve Tasarı esas alınmak suretiyle Alt 
Komisyon raporu da göz önünde tutularak Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç'ın, 
Adalet, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Ankara Barosu 
temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş ve maddeler 
üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının çerçeve 1 inci maddesi ile rehinle temin edilmiş bir alacağın tahsi
linde alacaklı ile borçlu arasında yapılacak bir sözleşme ile rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takip yapılabileceği gibi diğer yollara da gidilebilmesi amaçlanmıştır. 
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Rehin alacaklısının ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu üle talkip yapması mec
buriyetini koyan ve emredici nitelikte olan 45 inci maddenin gayelerinden biri de borç
lunun diğer alacaklılarını korumaktır. Borçlunun malları onun alacaklılarının müşterek 
rehnidir. Borçlu, bu mallardan bir veya birkaçını bir alacaklısına rehin vermekle o 
malları diğer alacaklıların müşterek relini olmaktan çıkarmaktadır. 

Âkit serbestliği kalbul edilmekle birlikte bankalar karşısında kredîi alabilmek için 
muhtaç durumda olan kişinin böyle bir sözleşmeyi imza etmesi ileride bu sözleşmenin 
iptaline sebep olalbilir. Böyle bir anlaşmanın mutelber sayılıp, sayılmaması hakkındaki 
fikirlerde bir birlik olmadığı için meselenin kanunlaştırılması malhsurlu görülmüş ve 
bu nedenle icra ve İflas Kanununun 45 inci maddesini değiştiren çerçeve 1 inci madde 
Tasarı metninden çıkarılarak bu husus içtihatlara bırakılmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesi 1 inci, 3 üncü maddesi 2 nci, 4 üncü maddesi 3 üncü 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

t 

3. Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile Bankalar Kanununda yer alan 90 inci 
madde hükmünün genişletilmesi ve bankalar ile bankalar dışındaki kurum veya işlet-
melerce yapılacak cari hesap sözleşmeleri ille kısa, orta ve uzun vadeli kredi işlemlerin
de bu maddenin uygulanabilmesi sağlanmıştır. 

Maddede hesap özetinin ne şekilde gönderileceği hususunda açıklık bulunmadığın
dan bu durum, borçluların hesap özetlerini almadıkları yolunda itirazlarına yol açabi
leceğinden bu itirazların asgarî hadde indirilebilmesi için hesap özetlerinin noter ara
cılığı ile gönderilmesi esası benimsenmiş ve bu durumda maddenin ikinci fıkrası ile 
üçüncü fıkrasında fıkra başlangıcından itibaren «süresi» kelimesine kadar olan ibare
lere gerek kalmadığından madde metninden çıkarılmıştır. 

4. Tasarının 6 nci maddesi 5 inci, 7 nci maddesi 6 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

5. Tasarının çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilen icra ve İflas Kanununun 83 
c maddesindeki «kapsamında» kelimesi maddeye açıklık getirmek ve ileride doğabile
cek itiraz ve şikâyetleri ortadan kaldırmak amacıyla «ipotek âkit tablosunda sayılı» 
ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca, Medenî Kanunun 777 nci maddesinde yer alan genel hüküm düşünülerek, 
bu hükmün mahfuz olduğu hususu fıkra şeklinde maddeye ilave edilmiş ve 7 nci mad
de olarak kalbul edilmiştir. 

6. Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci, 10 uncu maddesi 9 uncu, 11 inci maddesi 
10 uncu, 12 nci maddesi 11 inci, 13 üncü maddesi 12 nci, 14 üncü maddesi 13 üncü 
ve 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

7. Tasarının çerçeve 16 nci maddesi ile İcra ve İflas Kanununun 118 inci mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle 
çerçeve madde bu değişikliği belirtecek şekilde düzenlenmiş ve 15 inci madde olarak 
kalbul edilmiştir. 

8. Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
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9. Tasarının çerçeve 18 inci maddesinde yer alan «fbir hafta» lık süreler kanunda 
birlik sağlamak amacıyla «yedi gün» olarak değiştirilmiş ve 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

10. Tasarının 19 uncu maddesli 18 inci, 20 nci maddesi 19 uncu ve 21 inci mad
desi 20 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

11. Tasarının çerçeve 22 nci maddesindeki «'kaldırılması» kelimeleri kanunda bir
lik sağlamak için «feshi» şeklinde düzeltilmiş ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

12. Tasarının çerçeve 23 üncü maddesi ihalenin feshi davası açılabilmesi için 
gayrimenkulun satış değerinin yüzde onu nispetinde teminat yatırmayı öngörmektedir. 
Teminat yatırmanın dava hakkını zedeleyici olduğu düşünülmüş ancak, davayı kaybe
den tarafa kanunun genel sistemaltiği içinde ve ona uygun olarak yüzde on para cezası 
verilmesi daha yerinde mütalaa edilerek madde bu anlayış içinde yeniden düzenlenmiş 
ve 22 nci madde olarak kal6ul edilmiştir. 

13. Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü, 25 inci maddesi 24 üncü ve 26 ncı mad
desi 25 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

14. Tasarının çerçeve 27 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «iflas talebi» ibare
sinin alacaklının mücerret iflas talebi ile yapılacak ilanın borçlu için telafisi mümkün 
olmayan büyük zararlar doğuracağı düşünülerek, bu zararı indirebilmek ve borçlu 
ile alacaklı arasında ahengi temin etmek için iflas talebinin kesinleşmesi halinde 166 
ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilmesinin daha uygun olacağı sonucuna 
varılmıştır. Bu sebeple madde metninde düzeltme yapılarak «iflas talebi» ibaresi «iflas 
takibi kesinleştiğinde» şeklinde değiştirilmiş ve 26 ncı madde olarak kabul edilmijştir. 

15. Tasarının 28 inci maddesi 27 nci, 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak ay
nen kalbuil edilmişltir. 

16. Tasarının çerçeve 30 uncu maddesindeki «iflasın açılmasından» ibaresi çer
çeve 27 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak «iflasa karar verilmesinden» 
şeklinde düzeltilmiş ve 29 uncu madde olarak kabul edilmişltir. 

17. Tasarının 3'1 inci maddesi 30 uncu, 32 nci maddesi 31 inci madde olarak 
aynen benimsenmiştir. 

18. Tasarının çerçeve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «reddi» kelimesi 
«kabulü», «kabulü» kelimesi ise «reddi» şeklinde düzeltilmiş ve 32 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 34 üncü maddesi 33 üncü, 35 inci maddesi 34 üncü madde olarak 
aynen benimsenmiştir. 

20. Tasarının çerçeve 36 ncı maddesindeki «iflas talebi» ibaresi yerine çerçeve 
27 nci maddedeki değişikliğe paralel olarak «iflas takibi kesinleştiğinde» ibaresi konul
muş ve 35 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

21. Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı, 38 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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22. Fabrika, imalathane gibi üretime yönelik yerlerin iflas halinde faaliyetten 
alıkonulmaları memleket ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların en kısa 
zamanda satılmaları halinde bu sakınca ortadan kalkacağından bunu sağlamak amacıy
la Tasarıya yeni bir çerçeve 38 inci madde ilave edilmiştir. 

23. Tasarının çerçeve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki «rehin» kelimesi 
«rehnin» şeklinde düzeltilmiştir. 

24. Tasarının çerçeve 40 inci maddesinde yer alan «ve müflise karşı açılmış 
diğer iflas davalarının» ibaresi borçlu aleyhine muhtelif iflas davalarının aynı anda 
yürümesine ve muhtelif iflas masallarının teşekkülüne mani olmak amacıyla madde 
metninden çıkarılmıştır. 

25. Tasarının 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
26. Tasarının 42 nci maddesi ile iflasın açılmasından sonra faizin tahakkuku yeni 

bir hüküm olarak getirilmektedir. Ancak Ibu faiz, ana paraya katılarak ödendiğinden 
küçük alacaklılar aleyhine bir durum doğacak ve alacaklılar ana parasını alamayacak, 
buna karşılık üst sırada bulunan alacaklılar ana paradan gayri faizleri de tahsil etme 
imkânına kavuşacaktır. Bu durum, hakkaniyete aykırı olduğu için madde bu anlayış 
içinde yeniden düzenlenmiş ve madde ile İcra ve İflas Kanununun 196 ncı maddesinin 
başlığı da değiştirildiği için çerçeve maddeye bu husus da ilave edilmiştir. 

27. Tasarının 43 üncü maddesindeki «iki aylık» süre az bulunarak «üç aya» 
çıkarılmıştır. 

28. (Tasarının 44 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
29. Tasarının -çerçeve 45 inci maddesindeki «memur» kelimeleri Geçici Maddedeki 

düzenlemeye uygun olarak «müdür» şeklinde değiştirilmiştir. 
30. Tasarının 46 ve 47 nci maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
31. Tasarının çerçeve 48 inci maddesindeki «veya miktarı» ibaresi, limiti aşan 

miktarlardaki başvuruları önlemek ve maddeye açıklık getirmek maksadıyla «veya 
ipotek limiti miktarı» şeklinde değiştirilmiştir. 

32. Tasarının 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

33. Tasarının 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının başında bulunan «Aracıları» 
kelimesi «Aracılara» olarak düzeltilmiştir. 

34. Tasarının 60 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
35. Tasarının çerçeve 61 inci maddesinde bulunan «İcra ve İflas Kanununun 

128 ici maddesinin ikinci fıkrası ile 118 inci maddesinin üçüncü fıkrası» ibaresi çerçeve 
20 nci madde ile 128 inci maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş olduğundan ve çerçeve 
16 ncı maddede yapılan değişiklik nedeniyle gereksiz bulunarak madde metninden çı
karılmıştır. 

36. Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
37. Tasarının Geçici Maddesinin (d) bendinde bulunan 45 rakamı bu madde 

Tasarı metnimden çıkarıldığı için madde metninden de çıkarıHmıştır. (d) bendinde bulu
nan 68 b ve 150 ı maddeleri ise bu madde hükümlerinin kanunun yürürlüğünden önce 
yapılan takiplerde uygulanmasının tatbikatta bir takım haksızlıklara ve karışıklıklara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 113) 



— 16 — 

neden olacağı düşünülerek bu maddeler hakkındaki yürürlük tarihi 31182 sayıh Banka
lar Kanununa paralel olarak 2 Mayıs 1985 olarak kalbul edilmi§ ve bu nedenle madde 
metnine (o) bendi ilave edilmiştir. 

38. Tasarının yürürlüğe ilişkin 63 ve yürütmeye ilişkin 64 üncü maddeleri aynen 
kalbul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
5 inci maddeye muhalifim 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
Kanuna muhalifim 

(2-4-5-6-7-10-12-20-23 -24-3 6-3 7-39) 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Başkanvekiilü 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâttip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Üye 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

2-5-17-20-26-27-36-37-39 
maddelere mubaif 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Bazı maddelere muhalifini 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
2-4-5-6-7-10-12-20-23-24-36-37-39 
Ek Geçidi maddeye muhalifim 

üye 
Ahmet Ersin 

îzrniir 
5 linçi maddeye muhalifim 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

20O4 Sayılı tcra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aksine b;r sözleşme bulunmadıkça rehinle temin edilmiş bir alacağın 'borçlusu 
iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ta
kip yapabilir. Bu durumda rehinin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan 
alacağını liflas veya haciz yolluyla takip edebilir.» 

MADDE 2. — İcra ve İflas Kanunumun 67 ncıi maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştiriılımiştir. 

«Bu davada 'borçlunun itirazınım haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde 
haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iiki 'tarafın du
rumuna, davanın ve ıhükmolunan şeyjn tahammülüne göre, red veya hükmıokınan 
meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir (tazminatla mahkûm edilir.» 

MADDE 3. — tcra ve İflas Kanununun 68 imci maddesinin beşinci fıkrası ile 
yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borçlunun gösıterdği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse 
hâkim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın ala
caklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması tale
bini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın 
yüzde on'u oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava 
açarsa bu para cezasının infazı dava ısonuna ıkadar tehir olunur ve alacaklı bu da
vada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.» 

«İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde 
ise alacaklı, diğer 'tarafın talebi üzerine yüzde (kırktan aşağı olmamak üzere tazmi
nata mahkûm edilir. Borçlu,' menfî tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı ge
nel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsilli dava sonuna kadar tehir 
olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat 
kalkar.» 

MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununun 68/a maddesinin beş, altı ve sekizinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun ha
zır bulunmaması halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvak
katen kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan talkip konusu alaca
ğın yüzde onu oranında para cezasına mahkûmiyetine karar verilir. Duruşmaya gel
meyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve hakkında para cezasına 
karar verilebilmesi için (keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır.» 

«Merci hâkimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu 
sözü edilen senede dayanan ıtakip konusu alacağın yüzde onu oranında para oeza-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2004 Sayıh tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Saydı 
Bankalar Kanununun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldmlmasma Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 2 nci maddesi 1 indi madde olaıraik Komisyonumuzca 
ayneu kalbul edilmiştir. 

MADDE 2i — Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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sına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfî, tespit veya listirdat davası açar
sa, bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı davayı 
kazanırsa bu ceza kalkar.» 

«İtiırazım muvakkaten kaldırnlması talebimin kabulü halinde borçlu, bu talebin 
reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak 
üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfî tespit veya (istirdat 
davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa hükmoiunan tazminatın 
tahsilli dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf içim, daha 
önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 5. — tcra ve iflas Kanununa 68/b maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

«Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde 
itirazın kesin olarak kaldırılması 

MADDE 68/b. — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde 
işleyen (kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşme
sinde belirttiği adresime, borçlu cani hesap sözleşjrrıastiınde belrtiflen dönıemleri yıeŷ ı 
kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip 
eden ombeş gün içinde bir hesap özeti göndermek zorundadır. Sözleşmede ıgösteni-
len adresin değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile krediyi kullandıran tarafa bildiril
diği takdirde hüküm ifade eder. 

Hesap özetini! ailımadığını iddia eden krediyi kullanan taraf, borçlu cari hesap 
sözleşme dönemlimi veya kısa, orta, uzun vadeli kredi «ödeşmelerinde belirtileni faiz 
ıtaıhakkuk dönemini takip eden otuz gün içinde noter aracılığı ite krediyi kullandıran 
taraftan istediğini ispat etmedikçe, bunu almış ve dçindefcilerini kabul etmiş sayılır. 

Hesap özetini süresi içinde krediyi kullandıran taraftan istediğini ispat edeme
yen veya süresi içinde aldığı hesap özetimin muhtevasına, alındığından itibaren bir 
ay içinde itiraz etmeyen ıkrediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını 
ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir. 

Kredi sözleşmeleri) ve bunlarla (ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri 
ile krediyi kullandıran tarafımdan usulüne uygun düzenlemmıiş diğer beliğe ve mak
buzlar bu Kanunum 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayı
lırlar. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde ken
disine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm bu Kamumun 150/a mad
desinin sqz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.» 

MADDE 6. — îcra ve iflâs Kanununun 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmoiunan şeyin 
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkûm edilir.» 
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MADDE 4. — icra ve İflas Kanununa 68 lb maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

«Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde 
itirazın kesin olarak kaldırılması 

MADDE 68 b. — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde 
işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf» krediyi kullanan tarafın kredi sözleşme
sinde 'belirttiği adresine, 'borçlu carı hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kı
sa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 
onbeş gün içinde bir hesap özetimi noter aracılığı ile göndermelk zorundadır. Sözleş
mede gösterilen adresin değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile krediyi kullandıran ta
rafa bildirildiği takdirde hüküm ifade eder. 

Süresi içinde aldığı hesap özetinin muhtevasına, alındığından itibaren bir ay içinde 
itiraz etmeyen krediyi (kullanan taraf, hesap özetimin gerçeğe aykırılığını ancak 'borcu
nu ödedikten sonra dava edebilir. 

, Kredi -sözleşmeleri ve bunlarla Algi'M süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri i!e 
krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar 
bu Kanunun 68 inci maddesinin 'birinci fıkrasında Ibelirtifen 'belgelerden sayılırlar. 
Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine 
izafe edilen imzayı 'kabul etmiş sayılır, ©u hüküm 'bu Kanunun 150 a maddesinin söz 
konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.» 

MADDE 5. — Tasarının- 6 ncı maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edütaiştir. 
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MADDE 7. — İcra ve îflâs Kanununun 72 rici maddesinin dördüncü ve beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyatî 'tedbir kararı kalkar. Buna dair hük
mün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bu
lunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar 
aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde kırktan aşağı 
tayin edilemez. 

Dava 'borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal ıtakip durur. İlamın kesinleşmesi 
üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tama
men eski halie iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin hak
sız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı 
zararın da alacalklıjdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşı
lan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.» 

MADDE 8. — İcra ve İflas Kanununa 83 e maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

«Gayrimenkul rehni kapsamındaki teferruatın haczi 

MADDE 83 c. — Gayrimenkul rehni kapsamında bulunan teferruat gayrimenıkul-
den ayrı olarak haczedilemez.» 

MADDE 9. — İcra ve İflas Kanununun 85 inci maddesinin, ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borçlu, menkul mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi 
sınırlı bir aynî hakkının bulunması veya menkul malın üçüncü şahıs tarafından hacze
dilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmök ve beyanının ha
ciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu bu beyana 
davet etmek zorundadır^ Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz ve
ya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.» 

MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üçüncü şahıs, açtığı menfî tespit davasını kaybederse, mahkemece dava konusu 
şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazmiinant ile1 de mahkûm edilir.» 

MADDE 11. — İcra ve İflâs Kanununun 91 inci maddesinin birindi fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gayrimenkulun haczi ile tasarruf hakkı Medenî Kanununun 920 nci maddesi an
lamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblâğ 
için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından tapuya 
ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye bildirilir. Adresi değişen alacaklı mas
rafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye 
mecburdur.» 
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MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 nci madde ölaralk Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — icra ve İflas Kanununa 83 c maddesi olaraik aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

«Gayrimenkul rehni kapsamındaki teferruatın haczi 

MADDE 83 c — Gayrimenkul relini ipotek akit tablosunda sayılı bulunan te
ferruat gayrimenkulden ayrı olarak haczedilemez. 

Türk Kanunu Medenisinin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.» 

'MADDE 8. — Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci madde olaraik Komisyonumuzca 
aynen kabul edükniştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9.uncu madde olaraik Komisyonumuzca 
aynen kabul edümüşjüir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — İcra ve İflâs Kanununun 97 nci maddesinin onüçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstihkak davası üzenine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolu-
nursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın yüzde kır
kından aşağı dlmaımak üzere davacıdan tazminat alınmasına hütonolunur.» 

MADDE 13. — İcra ve İflas Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştiriılmiştir. 

«Madde 103. — Tutanak tutulurken alacaMı, Iborçlu veya namlarına Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse* bulunmazsa, bulunmayan alacaklı 
veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra daire-
rine ilavel plunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında 
borçlu veya alacaikh adına Telbligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse 
bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği ıbulunan şahsa verilir. Borçluya veya 
alacaklıya ayrıca haber verilmez.» 

MADDE 14. — İcra ve İflas Kanununun 111 inci maddesine üçüncü fıkra ola
rak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borçlu ile alacaklının icra dairesinde yapacakları borcun taksitlendirilmesine iliş
kin sözleşmenin devamı süresince 106 ncı maddedeki süreler işlemez.» 

«TalkisMerdan ibiri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yer
den devam eder.» 

MADDE 15. — İcra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma 
'bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ikırikmı .bulması ve satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe
virme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.» 

MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 118 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin kaldırıl
masına sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen so
rumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın direce 
talhsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle tem'inalt bedelinden tahsil olunur.» 

MADDE 17. — İcra ve İflas Kanununun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde yir
misi nispetinde pay akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri 
şartnameye yazılır.» 
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MADDE M. — Tasarının1 12 nci maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. , 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 15 (inci maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — tora ve iflas Kanununun 118 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
tıtxaları bilettirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin kaldı
rılmasına sebep olan tüm ahcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ise son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizlinden ımüteselsilen so
rumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece 
tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.» 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesü 16 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 18. — tora ve iflas Kanununun 126 ncı maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. İlan edilen metnin esasa mües
sir olmayan maddî hatalar neden'iyle 'tekrarlanması gerektiğinde, satış tarihi değişti-
rilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. 
Ancak satış tarihi ile ilan tarihi arasında bir haftadan az zaman kalmış ise bu tak
dirde satışın daha önce ilan edilen günden en az bir hafta sonrası için tespit edilen 
günlerde yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir.» 

MADDE 19. — İcra ve İflas Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 127. — İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulun tapu 
siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine 
tdbliğ olunur. Adreslin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, 
gzetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.» 

MADDE 20. — İcra ve iflas Kanununun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İcra dairesi gayrimenkulun kıymetini takdir ettirir, gayrimenkulun kıymetinin 
takdirinde, gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara 
alınır. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer 
ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş buluni-
ması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile 
tdbliğ edilir. Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri 
istenemez.» 

MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilimemişse gayrimenkul en çok artıra
nın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok 
artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın
dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç
mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.» 

MADDE 22. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesinin başlığı ve ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhalenin kaldırılması ve farkının tahsili 

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin kaldırıl
masına sdbep olan tüm alıcılar Ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara
sındaki farkdan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
dürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil 
olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.» 
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MADDE 17. — İcra ve İflas Kanununun 126 nci maddesinin birinci fılkrası aşa
ğıdaki şekilde dleğiştiriflmiştir, 

«Artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir, ilân edilen metnin esasa müessir 
olmayan maddî hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, satış tarihi değiştirilmek-
siızin hata ilanen düzeMlir. Bu düzeltine ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. Ancak 
satış tarihi ile ilan tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise bu takdirde satışın 
daha önce ilan edilen günden en az yedi gün sonrası için tespit edilen günlerde yapıla
cağı düzeltme ilanında belirtilir. » 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu madesi 18 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen fcalbul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde oilarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 inci maddesi 20 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesinin 'başlığı ve ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.İhalenin feshi ve farkının tahsili 

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeü arasındaki 
fankdan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. 
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu 
feric, ırana öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.» 
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MADDE 23. — İcra ve Mas Kanununun 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil 
olmak üzere yalnız tapu sicilinde yazılı ilgililer ile alacaklı, borçlu ve pey sürmek su
retiyle ihaleye iştirak edenler, gayrimenkulun satış değerinin yüzde onu nispetinde te-
min.vt yatırmaları halinde tetkik merciinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren 
yedi gün içinde isteyebilirler, ilgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden mua-
mtlelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir, ihalenin 
feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma 
yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir.» 

MADDE 24. — İcra ve İflas Kanununun 150 d maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 150. d) İcra dairesi, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu 
maksatla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir, takibin 
kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptırır.» 

MADDE 25. — îcra ve İflas Kanununun 150 g maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 150 g) Satılması istenen rehin hakkında 92 nci maddenin üçüncü fık
rası ve 93, 96, 97, 97 a, 98 ve 99 uncu maddeler ile 112'den 137 nci maddeye kadar 
olan hükümler kıyas yolu ile uygulanır.» 

MADDE 26. — İcra ve İflas Kanununa 150 ı maddesi olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

«Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî kre
dileri ve gayri nakdî kredileri teminen alınan ipotekler. 

MADDE 150/ı — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şek
linde işleyen nakdî veya gayri nakdî bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipo
tek âkit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ı'htiva etmese dahi, kre
diyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari 'hesabın kesilmesine veya kısa, 
orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya 
gayri nakdî kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifetiyle kre
diyi kullanan tarafa gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra memuruna 
ibraz ederse icra memuru bu Kanunun 149 uncu maddesi uyarınca işlem yapar. Şu 
kadar ki, krediyi kullanan tarafın noter marifetiyle sekiz gün içinde bu hesap öze
tine veya gayri nakdî kredi nedeniyle tazmin talebene itiraz etmiş olduğunu ispat 
etmek suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde kre
diyi kullandıran taraf bu Kanunun 68/b maddesi çerçevesinde alacağını diğer bel
gelerle ispatlayabiliyorsa krediyi kullanan tarafın şikâyeti reddedilir.» 
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MADDE 22. — tcra ve İflas Kanununun 134 üncü-maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştkikniiştir. 

«İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de da
hil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey 
sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler tetkik merciinden şikâyet yolu ile ihale tari
hinden itibaren yedi gün içinde isteye'blilir'ler. Mgilileran ihale yapıldığı ama kadar ce
reyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edi
lir. îhaleınm föshi talebi üzerine tetkik merci talep tarihinden itibaren yirmi gün için
de duruşma yapar ve taraflaı gelmeseler bile icap eden kararı verir. Taleibin reddine 
karar verilmesi halinde tetkik merci davacıyı feshi isteniilen ihale bedelinin yüzde onu 
oranında para cezasına mahkûm eder.» 

MADDE 23. — Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen <cabul edilmiştir. 
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MADDE 27. — İcra ve İflas Kanununun 158 kıci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 158. — Alacaklımın lifias talebi ,166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki 
usulle ilan edilir. İflas talebinin Alanımdan itibaren onbeş gün .içinde diğer alacak
lılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri 
sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler. 

Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma ya
parak, gerek iflas talebini gerek itiraz ve defteri umumî hükümler dairesıimde tetkik 
ve intaç eder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya 
itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masraf
ları ile birilikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme vezmesı'ne depo edil
mesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vi-
caihda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri daire
sinde yapılacak 'tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasıma karar 
verilir.» 

MADDE 28. — İcra ve tflas Kanununun 160 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mahkeme, fau masraflar ile iflas kanarınım kanun yolları içim gerekli bütün 
tebliğ masraflarımın peşin verilmesini ister.» 

MADDE 29. — tora ve tflas Kanununun 164 üncü maddesinin birimci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştinilmiıştir. 

«Ticaret mahkemesince verilen mihaî kararlar tebliğden itibaren om gün içinde 
temyiz edilebilir. Kararlar 160 mcı maddenin son fıkrasına göre alımacak rnıasraftam 
(karşılanmak suretiyle mahkemece resen taraflara tebliğ olunur.» 

MADDE 30. — İcra ve İflas Kanununun 165 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenımıişıtir. 

«İflasım açılmasından sonra iflas davasından feragat geçersizdir.» 

MADDE 31. — tora ve İflas Kanunuınum 166 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Daire, kararı kendiliğimden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuma, güm
rük ve posta idarelerime, Türkiye Bankalar- Birliğine, mahallî ticaret odalarıma, sa
nayi odalarına, menkul kıymet 'borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lâzım 
gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden 
biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin yayınlıamdığı yer aynı 
zamanda muamele merkezi ise mahallî gazetede ilam yapılmaz.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 113) 



— 31 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. — tcra ve İflas Kanununun 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 158. — Alacaklının iflas taki'bi kesinleştiğinde 1'66 ncı maddenin İkinci 
fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas taleibinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer 
'alacaklılar davaya müdahal'e veya itiraz edereik iflası gerektiren Ihir hal «bulunmadığını 
ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler. 

Mahkeme, icra dosyasını oelbeder ve 'basit 'yargılama usulüne göre duruşma ya
parak, gerek iflas talebini gerek itiraz ve defileri umumî hükümler dairesinde tetkik 
ve intaç eder. Şu 'kadar ki, <borçlu takibe karşı usulü 'dairesinde itiraz etmemiş veya 
itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masraf
ları ile birlikçe borcunu ifa veya o miktar mdbtağın mahkeme veznesine depo edil
mesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda 
devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde ya
pılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir.» 

MADDE 27. — Tasarının 28 inci maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen ıka'bul edilmiştir. 

MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 165 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«İflasa karar verilmesinden sonra iflas davasından feragat geçersizdir.» 

MADDE 30. — Tasarının 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 32. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 
4 no. lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasın
da ise bunu beş ıgün (içinde açıkça oir dilekçe ile tetkik merciine bildirmesi; aksi ıtak-
dirde kambiyo senedindeki imzamın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde ken
disinden sâdır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkâr ederse sözü edilen senede da
yanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceği 
ve merdiden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya de
vam olunacağı ihtarı.» 

MADDE 33. — İcra ve iflas Kanununun 169/a maddesıinin. üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin son fıkrasından önce .gelmek üzere aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, 
mıerci hâkimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın 
alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde, 'borçlunun itirazının kabulüne karar 
verir ve alacaklıyı; sözü edilen 'belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu 
oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı du
ruşmaya gelmediği takdirde merci hâkimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın mu
vakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde 
merci önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olma
dığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacak
lıya ait olmadığına karar verirse borçluyu1, sözü edilen 'belgenin taalluk ettiği değer 
veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder.» 

«Borçlunun itirazının reddi halinde alacaklı, bu talebin kabulü halinde borçlu, 
diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm 
edilir. Borçlu, menfî tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede 
dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava 
lehine sonuçlanan taraf .için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 34. — tora ve Mas Kanununun 170 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştiölırniştir. 

«Madde 170. — Borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo 
senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile tetkik 
merciine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. 

Tetkik mercii duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi 
kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddî görmesi ha
linde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin ge
çici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir. 

Tetkik mercii, 62 İla 68 a maddelerine göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr 
edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. 
İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma 
hakkı saklıdır. İnkâr edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa itirazın reddi ile 
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MADDE 31. — Tasarının 32 ndi maddesi 31 indi madde olaraik Karnisyonuımuz-
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — İcra ve İflas Kanununun 169 a maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin son fıkrasından önce gelmek üzere aşa
ğıdaki fıkra eMenmiiştir. 

«Borçlunun ibraz ettiği ıbeîge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, 
merci 'hâkimi, 68 a maddesindeki usule göre yapacağı İnceleme neticesinde im
zanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne 
karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen 'belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüz
de onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı 
duruşmaya gelmediği takdirde merci hâkimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın 
muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde 
merci önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığı
nı ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacaklıya ait 
olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen 'belgenin taalluk ettiği değer veya mik
tarın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder.» 

«Borçlumun itirazının kabulü hailinde alacaklı, bu talebin reddi halinde borçlu, 
diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edi
lir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede 
dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava 
lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» 

MADDE 33. — Tasarının 34 üncü maddesi 33 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen Ikabul1 edilmiştir. 
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birlikte borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı 
olmamak üzere inkâr tazminatına mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfî 
tespit ve istirdat davası açarsa hükmölunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir 
olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan 
tazminat kalkar. 

Tetkik mercii itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü 
niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu 
alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede 
dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kaza
nırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.» 

MADDE 35. — îcra ve -İflas Kanununun 170 a maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra 
ilave edilmiştir. 

«Her ne suretle olursa olsun, imza inkârı itirazı geri alınmış veya borç kısmen 
veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 36. — îcra ve iflas Kanununun 173 üncü maddesine birinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin 
ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ede
rek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini 
isteyebilirler. 

MADDE 37. — İcra ve İflas Kanununun 177 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Bu Kanunun 158 inci maddesinin birinci fıkrası burada da uygulanır.» 

MADDE 38. — İcra ve İflas Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden 
iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve ad
reslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahke
meye ibraz edilmedikçe iflasa karar verilemez.» 

«İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar 
iflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ede
rek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarım ödemeyi ge
ciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.» 
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MADDE 34. — Tasarının 35 inci maddesi 34 üncü maıdıde olarak 'Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — icra ve İflas Kanununun 173 üncü imadldtfsine birinci fıkradan son
ra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İflas talkü'bi kesinleş'tiiğinde 1Ö6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. 
İflas tailebinin ilanından itibaren onibeş 'gün içinde d'iğer alacaklılar davaya müdahale 
veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden ta
lebin reddirii isteyebilirler.» 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen katini edilniiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 38 inci maddesi 37 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 38. — İcra ve iflas Kanununun 185 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şe
kilde değüştiriümiiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eMenmişlir. 

«Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler» 
«Fabrikaların, imalathanelerin ve bunlara benzer üretime yönelik yerlerin, üzerinde 

rehin bulunmasa dahi, iflas idaresince derhal satışı yapılır. 
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MADDE 39. — tcra ve İflas Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gös
terilmesine ilişkin takipleri durdurur.» 

«Rehin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip ala
caklıları tarafından, iflas masasına karşı devam edilir ve satış bedeli 151 inci maddeye 
göre rehinle alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu ka
dar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu 
ile takipten vazgeçerek, rehnin 185 inci maddeye göre satılmasını isteyebilir.» 

MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk da
vaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam oluna
bilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zararlardan 
doğan tazminat davaları ile evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik 
ihtilaflara, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk 
davalarına ve müflise karşı açılmış diğer iflas davalarına tatbik olunmaz.» 

MADDE 41. — İcra ve İflas Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından yıllık kanunî faiz hesabıyla iskon-
to yapılır.» 

MADDE 42. — İcra ve İflas Kanununun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Faiz 

Madde 196. — İflasın açılması ile birlikte, iflas masasına giren bütün alacaklarda 
faiz işlemeye devam eder. Ancak rehinle temin edilmemiş alacaklarda ticarî olmayan 
işlerdeki faiz oranı uygulanır.» 

MADDE 43. — tcra ve İflas Kanununun 208 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«İflas dairesi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde 
tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.» 
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Bu maddeye göre yapılacak satışlar, 166 ncı ımaıdldenin lineti fıkrasındaki usulle 
ilan edilir.» 

MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 193 üncü rnıaddesinan birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat göste
rilmesine ilişkin takipleri durdurur.» 

«Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacak
lıları tarafından iflas masalsına karşı devam edilir ve satış bedeli 151 inci maddeye göre 
rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım Mas masasına intikal eder. Şu 'kadar ki, 
talkip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
ten vazgeçerek, rehnin 185 indi maddeye göre satılmasını isteyebilir.» 

MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk dava-
jan durur ve ancak alacaklıların ik'inci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir. 
Bu hüküm şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerimde ika olunan zararlardan dloğan 
tazminat davaları ile evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik ihtilaflara, 
rehnin paaiaya çevrilmesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davalarına 
tatbik olunmaz.» 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — İcra ve Mas Kanununun 196 ncı maddesi baslığı 'ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Faiz 

Madde 196. — İflasın açılması ile birlikte, iflas masasına giren alacaklarda faiz 
İşlemeye devalm eder. 

Rehinle 'temin edilmemiş alacaklarda ticarî olmayan işlerdeki faiz oranı uygulanır. 
Ancak, bu maddeye göre alacaklılara tahakkuk edecek faiz ödemeleri, 195 inci 

maddeye göre hesaplanan ana paralar ödendikten sonra bakiyes'i üzerinden yapılır.» 

MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 208 İnci maddesine aşağıdaki fıkra eklen^ 
mistir. 

«İflas dairesi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde 'tas
fiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.» 
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MADDE 44. — icra ve tflas Kanununun 219 uncu maddesinin ilk fıkrası aşağı -
deki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tasfiye adî şekilde yapılacak ise, iflas dairesi 208 inci maddeye göre vereceği 
karar tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde keyfiyeti 166 ncı maddenin ikinci 
fıkrasındaki usulle ilan eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas 
alınır.» 

MADDE 45. — tcra ve iflas Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«tik alacaklılar toplantısına iflas memuru veya yardımcılarından biri başkanlık 
eder. Memur, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmî 
senetle yahut 68 b ve 150 ı maddelerinde belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir 
veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil eder.» 

MADDE 46. — İcra ve İflas Kanununun 227 nci maddesine birinci fıkradan son
ra aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak ilave edilmiştir. 

«tflas idaresi, icra tetkik merciinin şikâyet üzerine verdiği kararlara uymak zo
runda olup bunlara karşı iflas idaresi olarak itiraz veya temyiz yoluna başvuramaz.» 

MADDE 47. — İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 232. — Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten son
ra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafın
dan 206 ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren 
bir cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır. Zorunlu hallerde üç ayın hitamından önce 
iflas idaresinin tetkik merciine başvurması halinde merci bir defaya mahsus olmak 
üzere bu süreyi en çok üç ay daha uzatabilir. Süre içinde sıra cetvelinin verilmemesi 
halinde iflas dairesinin durumu mercie intikal ettirilmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin 
vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettiril-
meyeceği gibi bir daha aynı iflas idaresinde görev alamazlar.» 

MADDE 48. — İcra ve İflas Kanununun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 233. — Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklar ret sebepleri iıle birlikte 
gösterilir. Ancak, iflas idaresi ipotekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak bunu doğu
ran sebep veya miktar bakımından ret kararı vermeyip, kabul etmediğini ikinci ala
caklılar toplantısına bildirir, ipoteğin iptali veya miktarının tenzili iddiasını takip hak
kı, isteyen alacaklıya 245 inci madde hükmü çerçevesinde devrolunur.» 

MADDE 49. — İcra ve İflas Kanununun 235 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıra cetveline itiraz edenler .cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa 
karar verilen yerdeki tiacret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü mad
denin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği 
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MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edül-
miş'tir. 

MADDE 45. — İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şakide değiştirilmiştir. 

«tik alacaklılar toplantısına 'iflas müdürü veya yardımcüarından biri başkanlık ©der. 
Müdür, alacalklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gib'i resmî senetle 
yahut 68 b ve 150 ı maddelerinde belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki 
alacalkÜl veya mümessilleriyle birlikte ıbir (büro 'teşkil eder.» 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci madldesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — İcra ve İflas Kanununun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 233. — Sıra. cetvelinde kaıbul edilmeyen alacaklar red sebepleri ile birlikte 
gösterilir. Ancak, İflas idaresi ipotekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak bunu doğu
ran sebep veya ipotek limiti miktarı bakımından red kaırarı vermeyip, kabul etmediğini 
ikinci a'laeaMıîar toplantısına bildirir. İpoteğin iptali veya miktarının tenzili 'iddiasını 
takip hakkı, isteyen alacaklıya 245 inci madde hükmü çerçevesinde devrolunur.» 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S/ Sayısı : 113) 



— 40 — 

İOHükümetin Teklif Ettiği Metin) 

halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılip katılmaması ve ne nisbette katılması ge
rektiği konusunda 297 nci maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar 
verir.» 

MADDE 50. — tcra ve İflas Kanununun 237 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İflas idaresi, alacakların tespit işini yaptıktan sonra, 232 nci maddedeki sürenin 
bitiminde alacakları tamamen veya kısmen İdarece kabul edilen alacaklılar ile sıra cet
veline kayıt davası açmış alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar 
verilmiş olanları da ikinci toplantıya ilanla davet eder.» 

MADDE 51. — İcra ve iflas Kanununun 269 b maddesinin beşinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Kira sözleşmesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı umumî mahkemede 
dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüz-
bin liraya kadar para cezasına mahkûm edilir.» 

MADDE 52. — İcra ve İflas Kanununun 275 inci maddesinin beşinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mahkemede açılan davada icra takibi sırasında inkâr olunan imzanın kendisine 
ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para 
cezasına mahkûm edilir.» 

MADDE 53. — İcra ve İflas Kanununun 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 
birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Kan ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,» 

MADDE 54. — İcra ve İflas Kanununun 279 uncu maddesine üç nolu bentten 
sonra dört numaralı bent olarak aşağıdaki bent eklenmiştir. 

ı«4. Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.» 

MADDE 55. — İcra ve İflas Kanununun 280 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlu
nun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafım üçüncü 
şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.» 

MADDE 56. — İcra ve İflas Kanununun 287 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 
birinci ve sonuncu fıkralar olarak ilave edilmiştir. 

«Konkordato talebi 166 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir. 
Konkordato talebinin ilanından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkor
dato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciin
den konkordato talebinin reddini isteyebilirler.» 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : l1! 3) 



— 41 — 

(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kafoul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 55. — Tasarının 55 inci maddesÜ Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştin 

MADDE 56. — Tasarının 56 nci 'maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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«Uzatılan konkordato mühleti kesin olup, gerek tetkik mercii gerek ticaret mah
kemesi, ihtiyatî tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiplerin kon
kordato mühletinin bitiminden sonrald dönem içinde durdurulmasına veya borçluya 
karşı yeni takip yapılamayacağına karar veremez.» 

MADDE 57. — icra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tetkik mercii bu itirazların hepsini tarafları dinleyerek bir kararla halleder. Ala
caklının itirazının reddine dair kararlar ile 287 nci maddeye göre borçluya mühlet ve
rilmesine veya verilmiş mühletin uzatılmasına dair merci kararları temyiz olunamaz. 
ttiraz mühletin cereyanını durdurmaz.» 

MADDE 58. — İcra ve iflas Kanununun 331 inci maddesine ikinci fıkradan son
ra üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Gayrimenkul rehni kapsamında bulunan teferruatın rehin alacaklısına zarar ver
mek kasdı ile gayrimenkul dışına çıkarılması halinde, teferruatın zilyedi 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 59. — icra ve iflas Kanununun 345 a maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 345 b maddesi ilave edilmiştir. 

«Artırmadan çekilme 

MADDE 345 b — Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde kendisine veya başkasına 
vaad olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya ka
tılmayan kimseye bir aydan altı aya kadar hapis ve iki milyon liradan beş milyon 'li
raya kadar ağır para cezası verilir. 

Aracılara da aynı ceza verilir.» 

MADDE 60,. — İcra ve iflas Kanununun 363 üncü maddesinin ilk fıkrasına 
18 inci bent eklenmiş ve bu fıkranın ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«18. Takip tarihinden sonra işleyen faiz, masraf ve sair alacak kalemlerinin he
sabına dair şikâyetlerin kabul veya reddine, 

İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya 
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3 ve 5 inci 
bentlerde takip konusu alacakta ihtilaflı kalan değer veya miktarın; 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
15, 16 ve 17 nci bentlerde merci kararının taallûk ettiği malın veya hakkın değerinin; 
10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının ve 18 inci bentte de yanlışlığı 
öne sürülen alacak miktarının beşyüzbin lirayı geçmesi şarttır.» 

MADDE 61. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 90 ve 91 inci maddeleri, İcra 
ve iflas Kanununun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 118 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 57. — Tasarının 57 nci mad'des'i Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — İcra ve İflas Kanununun 345 a maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 345 b mad'desi ilave edilmiştir. 

«Artırmadan çekilme 

MADDE 345 b. — Bu Kanuna göre yapılan 'ihalelerde kendisine veya başkasına 
vaad olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya katıl
mayan kimseye bir aydan altı aya kadar hapis ve iki milyon liradan beş milyon liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Aracılara da aynı ceza verilir.» 

MADDE 60. — Tasarının 60 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 61. — 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 90 ve 91 inci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 62. — icra ve İflas Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 
«ER GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde ka

rarnamelerde yer alan icra memuru unvanı «icra müdürü», icra memur yardımcısı 
unvanı «icra müdür yardımcısı», iflas memuru unvanı «iflas müdürü» olarak değişti
rilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle dlgiliilerin yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar, yeni 
unvanları yan ödeme kararnamelerinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden 
yan ödeme almaya devam ederler.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, İcra ve iflas Kanununun 195 ve 196 ncı mad
delerindeki değişiklik yapan faize dair hükümleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren uygulanır. 

Ayrıca; 
a) 67, 68, 68 a ve 169 a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün

den sonra yapılan itiraz ve şikâyetler hakkında, 
b) 69, 72, 89, 97, 158, 160, 164, 165, 173, 177, 178, 269 b, 275 ve 345 b mad

delerini değiştiren hükümleri Kanunun yürürlüğünden sonra açılan davalarda 
c) 83 c, 85, 91 ve 103 üncü maddelerini değiştiren hükümleri Kanunun yürürlü

ğünden sonra yapüan haciz işlemleri hakkında, 
d) 45, 68 b, 150 d, 150 ı ve 170 a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yü

rürlüğünden önce yapılan takipler hakkında, 
e) 116, 118, 124, 126, 129, 133 ve 134 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Ka

nunun yürürlüğünden sonra yapılan satışlar hakkında, 
f) 221 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan 

ilk alacaklılar toplantısında, 
g) 287 nci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan 

konkordato talepleri hakkında, 
h) 227, 288 ve 363 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra verilen kararlara karşı yapılan temyiz talepleri hakkında, 
i) 111 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden önce yapılan 

taksit sözleşmeleri hakkında, 
j) 168 ve 170 inci maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden 

sonra yapılan takipleri hakkında, 
k) 193 ve 194 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden 

sonra açılan iflaslar hakkında,, 
1) 208, 219, 232, 233, 235 ve 237 nci maddelerini değiştiren hükümleri bu Ka

nunun yürürlüğünden önce açılan iflaslar hakkında, 
m) 278, 279 ve 280 inci maddelerini değiştiren hükümleri bu Kanunun yürür

lüğe girmesinden sonra yapılan tasarruf ve şerhler hakkında, 
n) 127, 128, 150 g ve 166 ncı maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürür

lüğünden sonraki olay ve işlemler hakkında, 
Uygulanır. 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmi'şıtir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, İcra ve İflas Kanununun 195 ve 196 ncı mad
delerindeki değişiklik yapan faize dair 'hükümleri, Bu Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren uygulanır. 

Ayrıca; 
a) 67, 68, 68 a ve 169 a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün

den sonra yapılan itiraz ve şikâyetler hakkında, 
b) 69, 72, 89, 97, 158, 160, 164, 165, 173, 177, 178, 269 b, 275 ve 345 b maddele

rini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra açüan davalarda, 
c) 83 c, 85, 91 ve lOS^ncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün

den sonra yapılan haciz işlemleri hakkında, 
d) 150 d ve 170 a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden ön

ce yapılan takipler hakkında, 
e) 116, 118, 124, 126, 129, 133 ve 134 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Ka

nunun yürürlüğünden sonra yapılan satışlar hakkında, 
f) 221 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürüriüğünden sonra yapılan 

ilk alacaklılar toplantısında, 
g) 287 nci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan 

konkordato talepleri hakkında, 
h) 227, 288 ve 363 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlük ta

rihinden sonra verilen kararlara karşı yapılan temyiz talepleri hakkında, 
:i) 111 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden önce yapılan 

taksit Sözleşmeleri hakkında, 
j) 168 ve 170 inci maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden son

ra yapılan takipleri hakkında, 
k) 193 ve 194 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden 

sonra açılan iflaslar hakkında, 
1) 208, 219, 232, 233, 235 ve 237 nci maddelerini değiştiren hükümleri, Bu Kanu

nun yürürlüğünden önce açilan iflaslar hakkında, 
m) 278, 279 ve 280 incî maddelerini değiştiren hükümleri, Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra yapılan tasarruf ve şerhler hakkında, 
n) 127, 128, 150 g ve 166 ncı maddelerini dieğiştiren hükümleri, Kanunun yürür

lüğünden sonraki olay ve işlemler hakkında, 
o) 68 b ve 150 ı maddelerini değiştiren hükümleri ve 2 Mayıs 1985 tarihinden 

sonra yapılan takîpler 'hakkında, 
uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 63. — Bu Kanun yayımı tariıhinde yürürlüğe girer. 

MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V. 
H. C. Güzel 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

26 . 9 . 1988 

Devlet Balkanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 



— 47 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 63. — Tasarının 63 üncü madfdesfi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

* » * — • 
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