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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Birinci Oturumı 
Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İT1-

ceıoğlu; geçten tutanak hakkında söz alarak, 
Başkanlığın tutumu üzeninde durdu ve durumu 
açıkladı. 

2004 sayılı İcra ve tflas Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nıma bâzı madde ve fıkralar oklenımes.:ne dair 
kanun tasarısının maddleleri üzerindeki görüş
melere devam olundu. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisinin bugün saat 15 te 'birleşik olarak toplana
cağını 'bildirdi. 

Saat 16 da toplanılmak üzere oturuma son 
vteri'ldi 

İkinci Oturum 

(Birleşik toplantı devanı ettiğinden ikinci 
oturum yapıl amamıştır.) 

Başkan Kâtip 
Başkanvokili Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Bayhan 
Kâtip 
Bolu 

S i m Uzunhasanoğlu 

GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
•1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli oetvellerde değişiklik yapılması 'hakkında 

kanun tasarısı ve Karma Bütrje Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/751, Cumhuriyet Sena
tosu 1/432) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 12 . 1964] 

B I R Î N C 1 O T U R U M 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

K^.TtPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 15 nci birleşimi açıyorum. 
Ekseriyetimiz var, müzakerelere başlıyoruz 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabıd olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280, 
C. Senatosu 1/415) (S. Sayısı : 481) (1) 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı 8.12. 1964 gün
lü 13 ncü Birleşim Tutanak Dergisinin sonun da-
dır. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. Geçen birleşimde 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı'nın takriri üzerinde 
görüşmeler ikmal edilmişti. Takriri tekrar ıttı
laınıza arz ederek oylarınızı istihsal edeceğim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

47 nci madde ile 80 nci maddede yapılan ta-
j dilâtm; «... anlar veya alacaklı tarafından ta-
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lebedildiğinde» cümlelerinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. Katılmıyor. 

Madde üzerinde başka konuşmak istiyen 
var mı? 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, şahıs
ların üzeri nasıl aranacaktır, komisyondan bu 
hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Batur, lütfen kürsüden 
ifade ediniz, zapta geçsin. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, benim 
sorduğum mesele gayet basit veya basit gibi gö
rünüyor. Şimdi, Anayasamızın 14 neü maddesi
nin ikinci fıkrası, «Kişi dokunulmazlığı ve hür
riyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça ka-
yıtlanamaz.» der. Mutlak bir hüküm. Şimdi, 
Sözcü Âmil Artus arkadaşımız, «üstü aranacak
tır» der. Nasıl arıyacaksınız? Mesken masuniyeti 
var. Burada bir şey söylediler, Roma Hukukun
da elense etmek anlamına gelen frenkçe bir ke
limeden bahsettiler. Bunu bendeniz anlıyama-
dım. Sıhhati var mıdır bu frenkçe kelimenin yok 
mudur? O da kabili münakaşadır. Aramayı na
sıl yapacaksınız, mesele burada. Mesken masuni
yeti, kişi masuniyeti üzerinde icra memurunun 
böyle bir kanuni tasarrufa hakkı var mıdır? 
Yoktur bence, olamaz. Kanun gayet açıkça söy
lüyor. Mesken masuniyeti de öyle., Anayasamı
zın 16 ncı maddesi, «Kanunla yetkili kılman 
merciin emri bulunmadıkça, konuta girilemez, 
arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konula
maz.» diyor. Yani gerek meskenlerin ve gerekse 
eşhasın üzerinin aranması, ki Sayın Komisyon 
Başkanı Saim Sarıgöllü Beyefendi bu hususta 
bir açıklama yaptılar ve kolay gösterdiler mese
leyi; bendenizce kolay değil. Çünkü, Anayasa
nın açık hükmünü oradaki madde zedeler Yani 
kanunla kişi masuniyeti, mesken masuniyeti kal
dırılamaz, açıktır hükümleri. Onun için izahat 
riea ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın înceoğlü. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLÜ (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar; mevzumuz 
icra mevzuudur. Bir alacağın zorla alınması 
mevzuudur. Alacaklının elinde ilâmı vardır, 
icra memuru, borçlumın evine gider ve hattâ 
kanunumuza göre borçlu muvafakat etmese bi
le kapısını kırarak, kilidini kırarak içeri girip 
oradaki kabili haciz eşyaları haczetmek yetki
sini haizdir. Ama adamın kabil haciz eşyası bu
lunmamış da orada hazır bulunuyor, üzerinde 
parası var, bu da ihbar ediliyor; icra memuru 
adamın evine girecek, kilidini kıracak, muva
fakat etmediği halde evini arıyacak. «Bu adam 
ticaret yapıyor, koyun sattı 5 - 10 bin lira üze
rinde parası vardır» diye bir ihbar vukubul-
duğu takdirde neden icra memuru borçlunun 
üzerini aramasın? Üzerinin aranması için bir 
karar var, bu karar hak ve adalete uygun 
olur mu? îcra memurunun yapacağı infaza uy
gun olur mu? Bu hususu yüksek takdirlerinize 
arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri; pek kıymetli arkadaşım 
Saym Batur, dünkü celsede söylenen frenkçe 
bir kelime üzerinde durdular. Tatbik mevkiin
de olan îcra ve îflâs Kanunu, îş verenin Nöşa-
tel kantonundaki ve bilâhara federal olan bir 
tatbikat kanunudur. Bunun menşei de Roma 
Hukukudur. Dün arzı cevap ederken, îcra ve 
îflâs hukukuna menşeinden Roma'ya intikal 
ettik. Ve bunun «krites hukuku» na yani «mız
raklı hukuk» a yani Romalı vatandaşa ve ala
caklı hukukuna istinadettiğini, bunun tatbika
tının da «Manus Enjeksiyon» tabiri olduğu, ya
ni Frenkçe değil, Lâtince olan şu tabirde kuv
vetlinin, alacaklının borçlu üzerindeki hakkı
na el koyması esasına dayandığını arza çalış
mıştık. Mevzuu müzakere eden ve Anayasanın 
14 neü maddesine istinaden hâkim kararı olma
dıkça, meskene girilemiyeceği keza hâkim ka
rarı olmadıkça kişi hürriyetlerine dokunulmı-
mıyacağı yolunda vâki itiraza dün de arzı ce
vap etmiştik. Burada mevzuubahis olan mesken 
dokuulmazlığı, yani mesken masuniyetine kar
şı bir suç işlenmediği gibi, keza şahsın hürri
yetlerine karşı da bir suç işlenmediği kanısın-
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dayız. Movzuubahis olan, hâdisemizde alacaklı
nın hakkının devlet eliyle istihsali için gereken 
icrai muamelelerden neşet etmektedir. 

Binaenaleyh, kişi hürriyetleri hiçbir suret
te kısıtlanmış değildir. Ancak, kanunun emret
tiği hususa riayet etmediği içindir ki, kendisi 
bu vecibeyi ifaya davet edilmekte ve riayet 
etmediği anda, kabili haciz eşyanın üzerine ha
ciz vaz '.edıcbilmctk ve muhafaza altına alabilmek 
için yapılan bir muameleden neşet etmektedir. 
Yoksa kişi üzerinde her hangi bir hareket ser-
tostîcnnıi veya her hangi ıbir ıhürriyetiıni .istimale 
karşı işlenmiş bir hüküm mevcut değildir. Bu 
madde halen tadil edilmiş olan madde de aynı 
hükmü ihtiva etmektedir. Aradaki faı'k şudur: 
Orada sakladığını görür ve talebe rağmen ver
ilmeyi reddeder:.©; burada sakladığını görür
sün yanında «anlarsa» tâbiri gelmiştir. Yani 
görme aynı andaki bir vakıadır. Anlama ise bu
na takaddüm eden bir hareketin veya o anda
ki müşahadenin tevlidettiği bir husustur. Ana
yasanın 14 ncü maddesini okuduğumuz zaman 
insan hürriyeti dediğimiz, insanın dokunul
mazlığı, kişi dokunulmazlığı dediğimiz şey üs
tünün aranması mevzuunun dışında kalmakta
dır. Bunlar yaşama, konuşma, seyahat v.s. gibi 
mutlak olan haklardır. Binaenaleyh, bir şahıs 

esnayı hacizde malını saklarsa, yani alacaklı
nın teminatı olan menkul emvalini sakladığını 
görürse ve bu kanunun bu maddelerini tatbik 
etmekle mükellef olan icra memuru, bunun ka
nun emrine, onu tatbik eden icra dairesinin em
rine verilmesini talebeder ve bunu da reddeder
se, o zaman kişi üzerinde bir arama yapılması, 
cebir kullanılması, hattâ kanunun bizatihi ru
hunda mündemiçtir. Aksi takdirde anarşi do
ğar. Hak ve hürriyetler kendi hudutları için 
de ve başka haklara tecavüz etmediği nisbette 
muteber ve mutlaktır. Hâdisemize tekrar dönü
yorum. Saklamış olduğunu görürse veya anlar
sa kendisinden talebedilmesine rağmen vermez
se bu takdirde kanunun emrine karşı gelmiş 
olur. Diyor ki, mecburdur göstermeye. Mesken 
hürriyeti mevzuuna gelirse, aynı şeydir. Tatbik 
edilen hâdise, meskenin mahremiyetine karşı 
işlenmiş bir fiil değildir. Hüsnüniyet sahibi 
borçlu, alacaklıya karşı mallarını bildirmeye 
mecburdur. Eğer bildirmezse 76 ncı madde hük
müne göre hapsen tazyik edilir. Eğer mal be-
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yanında bulunmamakta ısra- etmiş ise yine hap
sen tecziyesi, kanunun emri ihtizasındandır. 
Niçin hâkim karar verip giremezi. Çünkü hâ
kim, kararı vermekle mükellef bir müessese, 
icra memuru bizzat kanunu tatbik eden bir ic
ra organıdır. Mevzuubahsolan şey kabili haciz 
eşya üzerine icra memurunun elini koyup hac
zetmesi veya muhafaza altına alması hususlarıdır. 
Bu sebeple biz, Anayasanın 14 ncü maddesine 
muhalif herhangi bir husus görmemekteyim. Eğer 
izin verirlerse, bu izahatımızı kâfi görürlerse, 
lütfederler madde bu tatbik hali ile kabul edi
lir. Hürmetlerimle. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim bu 

madde İsviçre'nin Nöşatel kantonundan alınmış, 
ben bilmiyordum, komisyon başkanı öyle söyle
di. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Biz almadık beyefendi. Efendimizin 
jenerasyonunda alınmış. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Benim jeneras
yonum o kadar genç değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız, sualinizi sorunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Peki efendim, 
şimdi bu kanunun bir mekanizması var, bunun 
Avrupadaki catbik şekli nedir? Mesele en çok 
sözcü Âmil Artus arkadaşımı ilgilendiriyor, onun 
cevap vermesini rica edeceğim. Anayasanın 
11 nci maddesi söz konusu oluyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Efendim, muhterem arkadaşımın so
rularına arzı cevaba çalıştık ve kendilerini tat
min edeceğini de zannediyorum. İsviçre'deki 
metin aynı ruhu taşımaktadır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Lütfen okusun
lar, yanında varsa. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) - - Sual soran arkadaşlara cevap veri
lecektir. Vereceğim cevap, bu hususlarda bun
dan ibarettir. Bu madde aynı espriyi ve aynı 
ruhu taşımaktadır. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) '— 

Muhterem arkadaşlarım, şahsın üzerinin aran-
masiyle ilgili olarak gösterilen Anayasa mad
desi isabetli değildir. Anayasanın 15 nci mad
desi bu hususla ilgilidir. Hüküm gayet sarih
tik., müsaadenizle okuyorum, «özel hayatın giz
liliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın ge
rektirdiği istisnalar saklıdır.» 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; kamu 
düzeninin gerektirdiği hallerde de, kanunla yet
kili kılman merciin emri bulunmadıkça, kimse
min üstü, özel, kağıtları ve eşyası aranamaz. 
Demek oluyor ki, üst aranmasiyle ilgili madde 
14 ncü madde değil, Anayasanın 15 nci maddesi
dir. Gayet açık, üstünün aranması diyor. Şim
di üzerinin aranması için ne arıyor kanun? İki 
şart arıyor. Adi ahvalde, kanunun gösterdiği 
ahvalde hâkim kararı olsun diyor 'bir; ikincisi 
kamu düzeninin icabettirdiği ahvalde kanun 
bir mercie yetki vermişse, o merciin emri ol
sun, diyor. Şimdi aynen hüküm bu. Mesken 
masuniyeti içinde hüküm aynen buna muvazi
dir. O ne diyor? Kanunun açıkça gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı ol
madıkça. Tamam. Millî Güvenlik ve kamu dü
zeni bakımından gecikmede sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılman merciin em
ri bulunmadıkça konuta girilemez, arama yapı
lamaz ve eşyasına el konulamaz. Demek oluyor 
ki, hem konut dokunulmazlığında, hem de şah
sın üzerinin aranmasında Anayasamız kanun
la yetkili kılman bir mercii ele alıyor; o merciin 
emri olduğu zaman o şahsın konutuna da giri
lebileceğini üzerinin de aranabileceğini kabul 
ediyor. 

Şimdi bizim mevzulunuzda, bir vatandar. 
alacağım istihsal edemiyor. Ne yapıyor? Devleti 
tavsit ediyor. Ben falancadan alacağımı alama
dım, elimde ilâmım var, bunu infaz «et, diyor. 
Artık bu alacağın alınmasında kamu düzeni, 
kamu menfaati gayet açıktır. Devlet, bu kabîl 
ahvalde kendi mahkemesinin ilâmını icra et
mek için memurunu vazifelendiriyor ve şu 
icra ve İflâs Kanununu yapıyor, İcra vo 
iflâs Kanunu ile kime salâhiyet veriyor? 
Bizim uğraşmamız, Anayasanın emrettiği mercii 
tesbit etmek içindir. Ne yapıyoruz? «İcra me
muru, eğer sen gittiğin zaman paranın saklan-
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dığmı sezersen, borçlunun üzerinden parayı al 
ve alacaklısına ver» diyoruz. Arkadaşlar şah
sın hürriyeti muhakkakki mukaddes bir 
şeydir. Fakat alacaklının da alacağının alm-
masiyle adalet yerine getirilmektedir. Bu 
da daha az bir hürriyet değildir. Binaenaleyh, 
sözümü hulâsa etmek gerekirse, sayın arkadaşı
mızın izah ettiği gibi 14 ncü madde bu işle il
gili değil, 15 ve 16 nci maddeler ilgilidir. Her 
iki madde de kamu düzeninin icabettirdiği ah
valde kanun bir mercie salâhiyet vermişse, o 
merciin emriyle insanın üzeri aranır, evine gi
rilir ve eşyası alınır; diyor. Şimdi biz burada 
Anayasanın aradığı mercii tesbit ediyoruz. Ne 
diyoruz? Bu gibi halde icra memuruna emret
sin arasın, icra memuruna emretsin evine gir
sin, Bugün de yaptığımız şey, Anayasanın ara
dığı mercii tesbit etmektir, içtimai fayda var
dır, olmalıdır. Yoksa aksini düşünmek bu iş
lerin içinden bizi çıkamaz bir hale getirebilir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, çok kıymetli bir 
hukukçu olan Suphi Batur'la karşı karşıya gel
mek insana azap veriyor. Fakat muhterem arka
daşım bizi mütearifeleri münakaşa ettirmek 
mevkiine sokuyor. M ütearifıe şu: Bir »k'ere hürri
yetler mutlak değildir. Hürriyetler, Anayasa ile, 
diğer kanunlarla takyidedilmek mevkiindedir. 
Hürriyetler mutlak olarak, mutlak mânasiyle 
ele alındığı takdirde, hiçtbir suçlu, hictor borç
lu hakkında hiçbir şekilde bir muamele yapma
mak gibi gayet mantıksız 'bir durumla karşı
laşmış oluruz. Kanunlarda bunlar düşünülmüş
tür. Muhterem meslektaşım ve benden önce ko
nuşan arkadaşım gayet güzel ve veciz olarak 
Anayasanın 15 ve 16 nci maddelerini izah etti
ler. Burada yetkili makamın ne şekilde emir 
vereceğini ve emrinin nasıl tatbik edileceğini, 
mesken masuniyetinin hangi hallerde ihlâl ma
hiyetinde olup olmıyacağı açıkça ve kesin bir 
lisanla ifade edilmiştir. Yalnız, Anayasanın 
14 ncü maddesindeki kişi dokunulmazlığı mat-
labmı taşıyan o maddeyi mücerredolarak alıp, 
diğer meselelerle karşılaştırmadan bu madde
nin ruhuna göre hüküm vermek asla doğru 
olamaz. Malûmu devletleridirki bir hürriyet, 
bir kaide mutlak olarak ortaya konulur. Bu 
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kaidelerin ne şekilde tatbik edileceği, istisnala
rın neler olacağı bildirilir. Hukuktaki kaido 
şudur ki, «istisnalar kaideyi bozmaz» esasen bu 
istisna da değildir. Kaidenin esasıdır. Binaen
aleyh, muhterem arkadaşımızın eski Kanunun 
80 nci maddesini değiştiren ve burada güzelce 
anlatılan «sakladığını anlar ve borçlu bunu 
vtenmakten kaçınırsa» tâbirleri, Anayasanın 
15 nci maddesinin ruhuna tam mânasiyle uy
gundur. Hiç Anayasaya muhalif ibir vaziyet yok
tur. Esasen buradaki maksat, sözcünün de an
lattığı gibi, kişinin üzerinde bir hareket değil
dir, kişinin sakladığı mal üzerinde bir hareket
tir. Mal üzerinde bir hareketi tutup kişinin 
hürriyetine taallûk eden bir hal olarak tavsif ve 
izah etmekte bir hukukî veçhe görmüyorum. 
Binaenaleyh, kanunun bu şekilde kabul 'edilme
sini rica ediyorum. Muhterem arkadaşımın da 
bu izahatımız karşısında tatmin olduklarını zan
nederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — Muh

terem arkadaşlarım, dünkü konuşmalar sırasında 
Sayın Ekrem özden arkadaşımız alacaklının, her 
zaman haciz sırasında, haczin tatbiki sırasında 
bulmak mecburiyetinde olmadığını ve gıyabi ha
ciz muamelelerinin infazı sırasında bulanamıya-
cağmdan bahsettiler. Ben de hiçbir zaman alacak
lının mutlaka hazır olması üzerinde durmuş de
ğilim. Madde kıymetli şeyleri para vesaireyi «sak
ladığını anlarsa» tâbiri vardır. Bu tâbir arzu 
olunan maksadı ifadeye kâfi değildir. înfaza me
mur edilen icra memuru, borçlunun üzerinde kıy
metli eşyaları sakladığını anlayamadığı takdirde, 
bu kıymteli eşyaları hacze imkân bulamıyacaktır. 
Bu yönden alacaklı, kendisinin şahsen görmesi 
veya yakın bir istihbarı vâsıtasıyle bir kısım kıy
metli eşyaları, para vesaireyi borçlunun üzerinde 
sakladığını bildiği içindir ki icra memurunu 
borçlunun nezdine götürerek üzerinde mevcud-
olan kıymetli eşyaların haczini isteyecektir. îcra 
memuru. «Ben borçlunun üzerinde kıymetli eşya, 
para ve saireyl «.akladığını anlayamadım» dediği 
zaman yapılan muamele ve alacaklının bu uğurda 
sarf ettiği .gayret işe yaramıyacaiktır. Bıenim mâ
ruzâtım ve teklifim sadece icra morauruna alacaklı
nın hazır bulunduğu zamanlarda, reya vekilinin 
hazır bulunduğu zamanlarda borçlu üzerinde bir 
kıymetli eşya ve parayı bulundurduğunu istihbar 
etmesi ve ondan borçlu üzerinde bu haczin tatbi-
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kini talebetmesine matuftur ve o zaman kanunun 
aradığı maksatta hasıl olmuş olacaktır. Mücerret 
icra memurunun anladım veya anlamadım deme
si karşısında hazcdıı akim kalması her zaman müm
kündür. Bunlara bizzat şahit oldum ve gördüm. 
(Bu bakımdan takririmi (bu yönden nazarı itibara 
alırsanız hakka uygun olacaktır kanaatindeyim. 
Tekrar rahatsız ettim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) - - Muhterem arka
daşlar, bana vevap veren gerek Ekrem özden ge
rekse Saim Sarıgöllü arkadaşım işi bir katiyeti 
riyaziyeye bağladılar, çıktılar. Yani kerrat cet
veli gibi bir şey yaptılar, iki kere iki dört eder 
dediler ve orada bıraktılar. Hukukta böyle bir 
kaide yoktur. Şimdi ben evvelâ Saim Sarıgöllü 
arkadaşıma hukuktan çok mukaddem, çok eski se
nelerden kalmış bir misal vereyim. Roma huku
kunda kanun, hukuk borçluyu sokakta yakalar, 
ama eşikten içeri giremez. Böyle bir hukuk yok
tur vardır diyen varsa, çıksın söylesin, bunun
da münakaşasını yapalım. 

ikinci Nusret Tuna. arkadaşım 15 nci mad
deyi okudu. Evvelâ kamu düzeni ile içtimai fay
dayı birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Bir defa 
kamu düzeni başka, içtimaî fayda başka bir işte 
kamu düzeni, diğerinde içtimaî fayda olur; ama 
kamu düzeni olmaz. Şimdi okuyalım, 15 nci mad
deyi. «Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, ka
mu düzeninin gerektirdiği hallerde...» 

Arkadaşlar, bir boçlu var, bir alacaklı var. 
Bunun kamu düzeni nerde, hangi kamu düzeni? 
Sirkat mı olmuş, kamu düzenini alâkadar ediyor. 
katil mi olmuş kamu düzenini alâkadar ediyor. 
Hangisi kamu düzeninin içindedir alacaklı ile 
borçlunun? Bu reaksiyoner bir kanundur. Bu ka
nun devamlı olarak borçluyu suiniyet sahibi te
lâkki etmiş ve hep borçluyu kovalamıştır. Maatte
essüf hukukçu arkadaşlarımız, bilhassa avukat 
arkadaşlarımız, çok özür dilerim, meslekten kal-
ımış mûtat naflöketler ile borçluyu sıkıştırıyor
lar, köşeye sokacaklar. Olmaz. 

Şimdi gelelim kanunun şu hükmüne. Bu, de
diler, kanunla sınırlandırılır. Sınırlandırılamaz 
arkadaşlar, 11 nci maddieyi okuyalım. «Tenne! 
hak ve hürriyetler, Anayasann sözüne ve ru
huna uygun olarak ancak kanunla sınırlana-
ıbdlir.» 
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Buraya kadar doğru, Ekrem Bey arkadaşı

mızın sözleri. Ama getirelim ikinci fıkrayı oku
yalım. 

«Kanun kamu yararı, genel ahlâk kamu düı 
zeni sosyal adalet ve miüî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa bir hakkın ve hürriyt'in özüne 
dokunamaz.» 

Nedir «özüne»? Bu metafizik bir kelime. 
Enümero edebilir misiniz, tahdidebilir misiniz, 
tadadedebilir misiniz? Bu madde Kurucu Mec
lise geldiğinde, Muammer Aksoy'a sordum, ne 
demetkir, bu metafizik kelime cevap vermedi
ler. O 'zaman kendisine bir sual tevcih ettim, 
«İnsan hak ve hürriyetleri Avrupa'deki, yani, 
demokratik memleketlerde olduğu gibi ola
cak mıdır?» «Evet, olacaktır» dediler, zabıt
larda var. Şimdi siz geliyorsunuz, kamu dü
zeni diyorsunuz, nerede kamu düzeni vardır 
aklım ermiyor. Kamu düzeni kabili münaka
şadır. Ben üzerini arıyacağım diyorsunuz. Âmil 
Bey 'arkadaşım kalkıp konuşmuyor. Temyiz 
Mahkemesinde hâkimlik yaptı, kalkıp ko
nuşmak kolay değildir. Şimdi, bizim aklımızda 
kaldığına göre eski bir kanunda «görürse» 
diyor. Yani parayı kaçırdığını görürse, üstü 
aranır, mehaz budur. Ama burada «anlarsa» di
yor. Yani icra memuru anlayacak ve ondan 
sonra üzerini arıyacak. Oldu mu arkadaşlar? 
Nerde kaldı kişi dokunulmazlığı, nerede kaldı 
kişi masuniyeti? Anlarsa... Yani kelimeyi o 
kadar kay dirimi şsinız ki... «Ben anladım» diye
cek, işin içinden çıkacak, ve ispatı gayrimüm-
kün... Takdir kimde? İcra memurunda... İcra 
memuru gidecek «ben anladım, üzerini de ço
rabını da arıyacağım» diyecek ve hele cinsiyet 
değişirse ne olacak? Evin içine girmiş, «eş
yayı sakladın arıyacağım» diyor. Bu, çok teh
likeli bir yoldur ve kabili müdafaa değildir. 
Bir borçluyu devamlı olarak bu kadar suini
yetli telâkki edip sadece alacaklının huku
kunu muhafaza etmek için bu yola doğru 
gidilirse zannederim ki, işte asıl kamu düzeni 
o zaman bozulur, «Anlarsa» diye bir tâbir ko

yarsanız. Kimin faydası vardır? Alacaklının 
faydası vardır. Çal yaka edeceksiniz. Dün de 
Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşım bir şey söy
ledi, elense kanunu dedi. Elense edeceksiniz 
herifi ve parasını alacaksınız. Olmaz arkadaş
lar. Binaenaleyh ben yine kanaatlerimde mu-
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sırrım. Anayasanın 11 nci maddesine muhalif 
tir. Avrupa'da böyle bir hüküm yoktur. Roma 
Hukuku dersiniz arz ettim, eşikten içeri gire
mez. Buna ait de, bir mehaz gösteremezsiniz. 
Bunun Avrupa'da tek bir misali yoktur, Ne 
Almanya'da ne Amerika'da ne isviçre'de ne de 
İngiltere'de bunun bir tek misali vardır. O 
zaman ne yaparsınız; Anayasanın 11 nci mad
desinin özüne aykırı bir kanun çıkarmış olur
sunuz. Ona diyeceğim yok. Ben kendi kanaat
lerimi samimî olarak ortaya koydum. Mâruzâ
tım bu kadardır. 

BAŞKAN ,—• Komisyon adına Sayın Artüs 
buyurun. 

(Başka takrirler de var sesleri.) Efendim 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı'nm takriri münase
betiyle görüşüyoruz, diğer takrirler sonra gö
rüşülecektir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, aksine delil 
argum&ntuıma ooıntario denen bir usul vardır. 
Arkadaşıma evvelâ o yoldan cevap vereyim. 
Yani arkadaşımın dediklerini kabul edersek 
vaziyet ne olur? O vaziyeti tasvibediyor musu
nuz Şimdi arkadaşını diyor ki ; bu iş Ana
yasaya aykırıdır ,bu hususta bir hüküm kon
maması lâzıımıgelir. O halde haciz yapmak için 
ticarethaneye veya ikametgâha 'gitmek de Ana
yasaya aykırıdır, konut ve ticarethane doku^-
nulmıaızlığını ilhlâl bakımından... Buna da ce
vaz vermemek icabeder. Ne olacak bu vaziyet
te? Bu vaziyette bir aılacağm tahsili ve bir 
ilâmım infazı tamamen borçlunun İkendi mürü-
vetime /ve insaniyetine terk edilmiş olacak, ve
rirse verecek, vermezse vermiyecek. Bir şey 
yaıpılamıyacaık. Çünkü Anayasa, şahsi hürri
yet ve konut dokunulmazlığı gibi mefhumlar 
dolayısiyle haciz yapmak, meskene -girmek, eş
yayı evin içinde araştırmıak, kabili haciz eşya
yı araştırmak imkânsızdır. Boynundaki süsü, 
kuişağındaiki cüzdanı göre göre «şu cüzdanı çı
kar, kuşağının içinde ne var» diyemiyecektir 
icra memuru. Kendisi lütfedip çıkarırsa an
cak o zaman haciz yapmak mümkün olacaktır. 
Böyle bir nizamın taısıvibedilmiyeceği «bon şems» 
ile, (hissi selim ile teslim olunur. Simidi arka
daşlarım, Anayasa diyoruz. Anayasa mülkiyet 
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hakkını ve akit serbestisini kalbııl .etmiştir. 
Anasaya mülkiyet hakkını ve akit serbestisini 
kabul ettiğine :göre, demekki, '"bizimi Anayasa-
imiz bir vatandasın mal varlığını koruyan bir 
Anayasadır. Mal varlığı içimde menkul; mal
lar, gayrimenkul mallar, paraflar, tahviller. al
tınlar ve diğer bütün kıymetli şeyler dâhildir. 
Yani para ile kabili takdir 'bütün varlıklar mal 
varlığını teşkil eder. 

Bir de şahıs varlığı vardır. Onlar para ile 
takdiri mümkün olmıyan, şahsi hakları ihtiva 
•eden haklardır ve konumuz dışındadır. 

Şimdi, bizim, Anayasamız bir insanın mal 
varlığını himaye eden Ibir Anayasa olduğuma 
göre, bir vatandaş kendi mal varlığının içinde 
belli ıbir kıymette olan- bir miktarı, bir parayı, 
Ibir malı, baçlka 'bir vatandaşa akit hürriyeti 
ıgereğinoe 'çıkarıp veriyor. Belli bir süre ile 
veriyor. O sürenin sonumda tabiatiyle verilen 
şeyin,, tekrar, veren vatandaşım mal varlığına 
dönmesi lâzmıgelmektedir. Çünkü o mal var
lığı, Anayasamın himayesi altındadır. Fakat 
adam vatandaş, onu zamanı .geldiği anda iade
den çekiniyor. Cebrî icra yolu ile Devletin 
müdahalesiyle bu mal veya paranın ahmıp 
ıonu evvelice vermiş olan vatandaşın yani eski 
sahibi olan vatandaşın, mal varlığına iadesi 
söz konusu oluyor, işte cebrî icra dediğimiz 
şey bundan ibarettir. Devlet bunu yapmakla 
mükelleftir. Çünkü Anayasa Iberitarafta, bütün 
vatandaşların mülkiyet ve onumla birlikte bü
tün mal varlıklarını korumaktadır. Meseleyi 
borçlu zaviyesinden alıp 'mütalâa etmek çok 
yanlış bir ıgörüş lolur,. etksilk bir 'görüş olur. 
Meseleyi iki taraflı olarak mütalâa etmek ve 
alacaklının da, borçlunun da ve onun mal var
dığının, da aynı Anayasanın himayesi ve Devle
tin tekeffülü altında bulunduğunu düşünerek 
durumıu mütalâa etmek lâzımugelir. Böyle 
olunca pek tabiî aılacaklı, ihlâl edilmiş olan, 
kendine akide itimadederek vermiş olduğu şeyi 
zamanında alamadığı' için ihlâl edilmiş olan 
ımıal varlığını yeni baştan tesis etmesini Dev
lette 'isterr! fitedir. Dovlı?t bunu yenibaştan 
tesis ve iade zorundadır. Bunum için de Dev
letin elinde cebrî icradan başka (bir kuvvet 
yoktur. Devlet, cebrî icra yapıyorum, derken 
bir vatandaşın Anayasanın teminatı altında 
'olan haklarını Mâl etımiş olan diğer bir va
tandaş karşısında rica. ve niyaz yolunu tabia-
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tiyle tutacak değildir. Elbette ee.brî icra yapa
caktın*. Elbette onun ıkonoıtuna girecektir. 
Elbette onun üzerinde para sakladığı görülür 
veya anlaşılırsa bu paranın 'alınması ile yeti
necektir. Sonra arkadaşlar, burada arkadaşı
mızın tasavvur buyurdukları ihlâl, hakikaten 
bir ihlâl midir? Niçin eve giriliyor? Sadece 
aılaeağı karşılıyacak malların haczi için... içeri 
giren icra memuru vatandaşın şahsi evrakını, 
mıektupLirını, fotoğraflarını, şahsına ait diğer 
şeyleri arama yetkisine sahip midir? Katiyen. 
Yalnız, arz ettiğim ıgilbi mal varlığını istihdaf 
eden, kıymetleri para ile kabili takdir olan 
kıymetleri taüri'betmekle mükelleftir. Buz do
labı, çamaşır maıkinası, elektrik süpürgesi, 
radyo v. s. Bunun dışında, aç bakayım şu 
coffre - fort'unu, ne var içinde? Haaa! siyasi 
evrak var, bakalım ne imiş. Bu adam vaktiyle 
Bakanlıık etmişti, hem de çok merak edilecek 
işlerde bulundu, okuyalım bakalım. Bu müm
kün mü? Katiyen. Veyahut adamın üzerinde 
şişkin, kocaman bir cüzdan var, para var ve 
biliniyor. Kendisi biraz -evvel bir büyülk satış
tan gelmiş. Sadece cüzdanını aramak ve cebin-
dekini istemekle yetinecektir. Bunun dışında, 
yanılbaşında birtakım evrak veya mektuplar 
var. Bunları 'Çikaırıp tetkik etmede ve bunlarla 
meşgul olmak imkânı; var mı? Hayır. Yapar
sa.. Yaparsa, bumu herkes yapabilir, kanunu 
ihlâl suretiyle. Yaparsa 'neticelerine, avakibi-
ne razı olur. Yani, şalhsi hürriyeti ihlâlden do
layı Ceza Kanunumun vermiş olduğu- ağır se
zaların tehdidi altındadır ve takibata mâruz 
kalır. Bu .haklımdan, hiç maddelere girmeden, 
hissi selimile meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman, 
vardığımız netice budur. 

Gelelim hükümlere. Sayın Nusret Tuna ar
kadaşımız gayet güzel izah buyurdular. Ben 
Anayasa Komisyonunda âza idim. Bu hüküm
ler, hattâ hatırlıyorum, benimle beraber belki 
Hazım Dağlı arkadaşım da hatırlıyaeaklardır. 
Bizim ricalarımızla bu hüküm bu şekilde kon
muştur. Ve hattâ icra memurunun haczine, 
aramasına ve sairesine de yarın bu Anaya
saya aykırıdır, derler, aman uygun bir 
hüküm koyalım diye rica ettik arkadaşlardan. 
Çünkü bu Hazım Dağlı ile beraber bizim bulun
duğumuz Alt Komisyonun hazırladığı bir bölüm 
değildi. Biz yargı organları bölümünü hazır-
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ladık. Bu paragrafı hazırlayan arkadaşlardan 
rica ettik. Ve bunun üzerine Nusret Tuna ar
kadaşımızın okudukları kısımlar ilâve edildi. 
Yani, sadece yargıcı değil, yargıçtan gayri ka
nun ile yetkili 'kılman resmî makamı, yani icra 
memuııınu ve şimdi şu anda hatırıma gelmiyor 
(belki başka haller de vardır. Gümrük kanun
larında da vardır biliyorsunuz. Bunları kapsa
sın diye... Şimdi gümrüğe geldiğiniz zaman va
lizinizin aranması Anayasa bakımından, yani 
Anayasanın size tanımış olduğu şahsi hürriyet
ler bakımından tecviz edilebilir mi? Edilir. Ne
den edilir? Biraz evvel okunan madde gereğin
ce. Üstünüzü arayan gümrük memuru kadın 
olsun, erkek olsun. Girerken veya çakarken ara
maya hakkı vardır. O halde Anayasaya aykırı
dır, kimseye dokunulamaz, buyurun efendim 
çıkabilirsiniz dövizlerle beraber... Görüyorsu
nuz ki aksine delil yoliyle arkadaşın savundu
ğu tezini katiyen isabetli olmadığı anlaşılıyor. 

Arkadaşını İsviçre Kanunundaki vaziyeti çek 
merak ettiler ve bu Ibakımdan «benim kanuşmr.aıı 
arzuladi'ar. isviçre Kanununun 91 nei madde
sidir söz konusu olan mıadde... Kendileri çok 
iyi franGizca bilirler, Galatasaray mezunudur
lar. Onun için müsaade ederlerse aynen okuya
cağım. 

BAŞKAN — Yaln-z bilen için değil, Heyeti 
Umumiye için Türkçe olarak da bildirmenizi ri
ca edeceğim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Mem
nuniyetle efendim. 

91 n,3İ maddenin ikinci fıkrası : 
A la requist:on du fonetionaire, le delbiteur 

ent itenu d'ouvrir ses loçaux et ses meubles. La 
force publique pevt etre requise av »besoin. 

Yaaıi, memurun talebi üzerine borçlu, bütün 
kapalı olan yerleri ve menkul eşyasını göster
meye mecburdur. Gerektiğinde âmme kuvveti 
kullanabilir, yani bu yerler, gerektiğinde zorla 
açtırılır... Yani -cebir kullanabilir, polis kul
lanılabilir, diyor madde. Biz bunu biraz değiş
tirerek almışız. Bu üzerinde saklama hali bida
yette maddeye girmiş 1940 tadilâtiyle. Prof. 
Leman'ın tavsiyesi üzerine konmuştur. Şimdi 
eski metinde, - dün de arkadaşlarımız izah bu
yurdular - eski metinde «sakladığını 'görürse 
tâJbiri vardır. 
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Sayın özden arkadaşımızın dün burada oku

duğu Adalet Bakanlığı tamiminde de mesele et
raflıca anlatılmış bulunuyordu. Tatbikatta bu, 
oldukça düzgün şekilde yürütülmüştür. Fakat 
böyle bir tadilden faydalanılarak meseleyi ta
mimlere, içtihatlara bırakmadan maddeye vuzuh 
vermek suretiyle halletmek yolu seçildi. Bu suret
le «görürse» tâbiri yerine «anlarsa» tâbiri konul
du. Komisyonda da hakikaten üzerinde çok tar
tışıldı; bu anlamak nasıl olur ve saire diye. Fakat 
görülüyor ki, biraz evvel verdiğim misallerde ol
duğu gibi, adamın bir satıştan geldiği veya üze
rinde bir şişkinlik \e bir korkulu vaziyet varsa, 
faraza alacaklı da bunu biliyor ve haber veriyor
sa, parası vardır, saklıyor çıkarsın diye bir talep
te bulunuyorsa, çıkarmadığı takdirde çıkarması 
için kendisine cebir kullanılabilecek; mehazda 
«La force publique» diyor, yani icabında âmme 
kuvveti kullanılabilir, diyor. Arz ettiğim gibi, 
yalnız paraya yalnız haczi kabil olan kıymetlere 
matuf bir harekettir. Adamın diğer şahsi defter
leri, evrakı, mektupları ve sairenin ortaya çıkarı
lıp, bakalım bu kâğıtlar arasında para var mı, di
ye didiklenmesi, okunması, bu fırsattan istifade 
edilerek birtakım sırlarının ortaya çıkarılması söz 
konusu değildir. Bunun yapılması halinde bu ta
mamen Anayasaya aykırı bir hareket olur. Ve 
şiddetle Türk Ceza Kanununun mahsus maddesi 
gereğince cezalandırılacak bir fiil teşekkül eder. 
Bu bakımdan arkadaşlar endişe buyurmasın! ar. 
Anayasaya aykırı bir vaziyet yoktur. Maahaza 
bendeniz gerek şahsan, gerek komisyon olarak ar
kadaşlarımın her hangi bir hüküm karşısında bu
nun Anayasaya aykırı olabileceği endişesiyle gös
terdikleri hassasiyeti Cumhuriyet Senatosu için 
övünülecek bir hareket olarak telâkki ediyorum. 
Ben bunu şükranla karşılıyorum ve Sayın Batur 
arkadaşıma teşekkür ederim, bu meseleyi kamu 
ovu önünde enine boyuna görüşme imkânını ver
dikleri için. Fakat endişe Duyurulmasın, Anaya
saya aykırı bir vaziyet yoktur. Durum tamamen 
kanunlara uygundur. Batı memleketlerinde de bu 
hükümler kabul edilmiştir. Takririn reddi ile ge
tirdiğimiz metnin aynen kabul buyurulmasmı is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

SU AD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Efendim Sayın Sözcüden bir sual rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü bir sual var, lüt
fen... 
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SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 

Efendim eğer iyi takibettimse okudukları metin
de, locaux ve buraux tâbirleri vardır. Yani be
nim anladığım komisyon, bu tâbirleri biraz geliş
tirerek üstü aramayı terviceden bir madde tedvin 
etmiştir. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL AETUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim arz edeyim Bahis buyurdu
ğunuz madde Profesör Leman'm raporundaki tav
siye gereğince ve 1940 tadilâtı ile kanuna gir' 
mistir. Kanunda vardır. 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Bu meselede «meuble ve locaux» tâbirinin vuzu
ha kavuşmasını rica ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Eski 
metinde sadece kıymetli şeyleri sakladığını göıür 
ve borçlunun bunları vermekten kaçındığı anla
şılırsa borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal 
•edilföbil'ir, eliyor yeni metinde. Eski metindeki 
yani 1940 tarihli metindeki bu «görüş» yerine 
kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bun
ları vermekten kaçınırsa borçlunun şahsına karşı 
kuvvet istimal edilebilir, denilmiştir. Bu suretle 
mesele vuzuha kavuşuyor. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — İs
viçre Kanununda üzerini arama yoktur, doğru
dan doğruya meuble ve locaux arama vardır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — İsviçre 
Kanunundan birçok noktalarda ayrıldık. Çünkü 
bunlar biliyorsunuz, bizim memleketin realiteleri
ne maalesef intibak edemiyor. Meselâ dün Sayın 
Sarıgöllü arkadaşım ifade buyurdular. Hacze gel
meden evvel tebligat yapılıyor, falan gün hacze 
geleceğiz diye. Bizde kanunun ilk tecrübesi de 
böyle yapılmıştır. Tabiî bunu gülümseme ile kar
şılıyorsunuz. Tebligat geliyor, falan gün hacze 
gelinecekmiş... O gün hacze gidiyorsunuz, ev tam
takır. Tabiî bu böyle yürümedi ve kısa bir za
man sonra değişti, habersiz gitme zarureti hâsıl 
oldu. Bu da Anayasaya aykırı bir hüküm değil
dir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Birand, sual mi soracaksı
nız, konuşacak mısınız? 

İZZET BİRAND (İzmir) — Konuşacağım 
efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur, sualinizi 
sorun. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, şimdi 

meselâ Fransa'da var mı, Almanya'da var mı, 
Amerika'da var mı, İngiltere'de var mı. İsveç'te 
var mı, tetkik edilmiş midir bunlar? Bendeniz 
üst arama üzerinde durdum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Beye
fendi biz getirdiğimiz bir hükmün, Türk kanun
ları karşısında, başta Anayasa olmak üzere kabi
li müdafaa olup olmadığı ile mukayyetiz, her şey
den evvel. Bu bir. İkincisi bu memleketin reali
teleri bakımından böyle bir hükme zaruret var 
mıdır, yok mudur? Bir de bununla mukayyetiz. 
İki nokta... Eğer bu memleketin realiteleri bakı
mından lüzum yoksa, eğer bu memleketin kanun
ları ve bilhassa Anayasa bakımından bu hüküm 
kabili tecviz değil ise isterse dünyanın bütün 
memleketlerinde olsun, bu hükmü biz buraya ge
tirenleyiz. Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de 
olsun yine getirenleyiz. Yani o memleketlerde ol
ması, sizin böyle bir şeyi kabul etmeniz için da
yanak olamaz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bendeniz sözcü
den yalnız bir hususu istirham ediyorum. İsviçre 
Kanununda üzerini arama yoktur. Bunu katî 
olarak zapta geçirelim. Başka memleketlerde tet-
kikat yapılıp onlarda üzerini arama durumunun 
olup olmadığının anlaşılması, mesele budur. Yok
sa, bu konuşulursa, benim de sözlerim var sözcü
ye. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Muka
yeseli hukuk tetkikleri... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İsviçre'de var mı 
yok mu? 

BAŞKAN — Beyan ediyorlar efendim muka
yeseli hukuk kaidelerinden bahsediyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Muka
yeseli hukuk tetkiklerini Hükümet ve önkomis-
yon yapmıştır. İcabında Hükümet, bu hususta si
ze aydınlık tutacak bilgiler verebilir. Ben İsviç
re Kanunundan bahsettim, diğer kanunları şah
san incelemiş değilim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İsviçre'de üzeri
ni arama yok. Zapta geçti mesele kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bendeniz Sayın Suphi 

382 



C. Senatosu B : 15 
Batur arkadaşımızın fikirlerine tam mânasiyle 
iştirak ediyorum. Ne garip tesadüftür ki, bu 
madde üzerinde konuşulduğu sırada insan hakları 
haftasını da idrak etmiş bulunuyoruz. însan hak
ları haftasını memleket olarak idrak ettiğimiz ve 
makaleler yazdığımız şu sıralarda Türkiye'nin Se
natosunda bu mevzuun müdafaasını yapmak mec
buriyetinde bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, îcra ve İflâs Kanu
numuzun hu maddesi 11 Nisan 1889 tarihli is
viçre îcra ve îflâs Kanunundan alınmıştır. İs
viçre'de 1889 senesinde yani bundan 75 sene ev
vel dahi vatandaşa karşı tatbik edilmemesi için 
kanuna konulmamış olan bu madde 1964 senesin
de İnsan Hakları Haftasında Türk Parlâmento
sunda İcra ve İflâs Kanununda huzurunuza ge
tirilmiş bulunmaktadır. Çok kıymetli arkadaşla
rım İcra, ve İflâs Kanunu umumi heyetiyle haki
katen bugünkü havanın yani piyasada birtakım 
sıkıntıların, ticaret odaları, borsalar toplantısı 
maalesef Parlâmentoyu da havası içine almış 
bulunmaktadır. İyi bir İcra ve İflâs Kanunu 
alacaklının hakkı ile borçlunun hakkını, müm
kün olduğu kadar telif eden kanun olması lâzım-
gelir. Bugün bir alacaklı tarafından esen rüz
gârı arkamıza almış bu şekilde yelken açmış gi
diyoruz. Ama İcra ve İflâs Kanunu kabul edil
diğinden bu yana üç dört defa tadil geçirmiştir 
muhterem arkadaşlarım. Mesele, hâdiselerin ve 
günlük şartların tesiri altında kalmadan madde
yi tedvin etmektir. Madde, İsviçre'de yok, Sayın 
Komisyon Sözcüsü izah buyurdular. Eski me
tinde bu şekilde bir şekil yok, «görürse» kelime
si, «anlarsa» mânasına gelmiştir. Çok kıymetli 
arkadaşlarım gerek kanunun gerekçesinde, ge
rek burada kanunun tümü üzerinde söz alan ar
kadaşlarımız icra memurlarının mahiyeti, kalite
si ve yeterliği üzerinde uzun uzun durdular. Biz 
şimdi Anayasanın bir maddesini, ler>a ve îflâs 
Kanununun, icra ve iflâs memurunun ve hattâ 
Adliye Vekâletinin açtığı imtihanlarla dahi ye
ter dereceyi bulmryan ve halen kırk - elli yerde 
bulunmıyan icra ve iflâs memurunun anlayışına 
terk ederek memlekette şahsiyet, memlekette in
san hakları Vardır sayılamaz arkadaş/laır. İcra me
muru anlarsa. Ne demek kıymetli arkadaşlarım? 
Eğer Sayın Artus Beyin anlayışına göre icra 
memuru bulursak maddeyi tatbik edelim, ama 
elimizdeki icra memurlarının derecesi belli. Mü-
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başirlikten, odacılıktan gelme icra memurları 
vardır. Ama bunların anlayışına bırakıldı mı 
borçlunun şahsına karşı kuvvet istimalini getire
cek maddeyi nasıl koyabiliriz? 

Ekrem özden Beyefendi buyurdular, bu ma
la karşıdır şahsa karşı değildir, öyle ise maddeyi 
tadil edelim. Borçlunun şahsına karşı kuvvet is
timal edilir, deniyor. Anlamak mefhumu çok ge
niş bir mefhumdur muhterem arkadaşlarım. Sa
yın Komisyon Sözcüsü müdafaalarında daima 
üst aranmasından değil de haneye yapılan mü
dahaleden ve bu suretle Anayasanın çiğnenmedi-
ğinden Ibahis buyurdular. Biz bu hane kısmı 
üzerinde değil de üst arama mevzuu üzerinde 
duruyoruz. Benim kısaca yaptığım teklif şu 
muhterem arkadaşlarım, maddeye mümkün oldu-
ğu kadar, daha fazla vuzuh verelim. Genişletil
sin demiyorum, vuzuh verilsin. «Haczi yapan me
mur, alacaklının alacağını tahsile . yeter başka 
bir malı bulunmaması halinde» şeklinde bir fık
ra ilâve edelim. Hiç olmazsa başka malı bulun
madığı takdirde borçlunun şahsına karşı gitsin. 
«Borca yeter miktarda mal bulunmaması halin
de...» şeklinde maddenin başlaması gerektiğine 
inanıyorum. Zaten bu hususta bir de takrir ver
miş bulunuyorum. Bu suretle mümkün olduğu 
kadar maddeye vuzuh vermiş oluruz. İcra memu
ru doğrudan doğruya borçlunun şahsına karşı 
kuvvet istimal edemez. Bendenizin ricası madde
nin bu şekilde kabul edilmesi suretiyle, borçlu
nun başka mallan bulunmadığı takdirde hiç 
olmazsa, şahsına karşı gidilmesidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanın
ca S.Ü.) — Efendim, -bir defa icra hukukunda 
bir prensip vardır, io da alacağın en kolay istifa
sını sağlıyan şeyler en önce gelir, haciz bakımın
dan. Daha zor olanlar daha sonra gelir. Para en 
önde gelir, menkul mallar sonra, ıgayrimenkul 
mallar ise en sonra gelir. Bir adamın parası or
tada iken, hayır, illâ gayrimenkulumu haczedin 
diyemeyiz. Şimdi para mevcutken borcuna yete
cek menkul mallarım haczedelim, diyemeyiz. Hac
ze gidilmiş, borçlunun kasası var. Aç, demiş ic
ra memuru. Açılıyor kasa, paket halinde on ta
ne bin liralık para var. Şimdi bu hükmü çıkarır
sanız vaziyet şu olacaktır, arkadaşlar. Borçlu, 
kasadan on bin liralık paketi alıp cebine koyar, 
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Hiçibir şey yapamazsınız. Neden?.. Cebi üzerinde 
olduğu için, üzerine dokunamazsınız. Biliyorsu
nuz, gözünüzün önünde kasa açılıyor, parayı gö
rüyorsunuz, fakat borçlu hemen davranıyor ve 
parayı cebine koyuyor. Şahıs hürriyeti var. Pa
rayı görüyorsunuz, biliyorsunuz, sizin gözünü
zün önünde oldu hâdise. Fakat dckunmıyacaksı-
nız, haciz yapmaya imkân yok. Bunu tecviz eder 
misiniz? Yani sizin her şeyden evvel aklıselimi
niz buna muvafıktır d'yor mu? Burada böyle bir 
kanunun çıkmasını ister misiniz? Bu bir. 

İkincisi; isviçre Kanunu söz konusu oldu. is
viçre Kanunu dikkatle okunduğu zaman görüle
cektir ki, brz'm getirdiğimiz bu hükmü kapla
maktadır. Çünkü ne diyor? Alacaklının icra 
memurunun talebi üzerine borçlu kapalı yerleri
ni ve 'bütün menkul mallarını göstermeye (mec
burdur, deniyor. Para da menkul bir mal olarak 
mütalâa edilemez mi? Çıkar cebinden parayı, 
çıkarmıyor. Ne diyor, isviçre Kanunu arkasın
dan, «La force mıbl'que pcut etre requisc an 
bosoin.» Gerektiğinde âmme kuvvetli istenebilir, 
'kullanılabilir. O halde kıymetli olan malı üzerinde 
saklıyan, çıkarmıvan, icra memuruna teslim et-
m'iven kimse hakkında âmme kuvvet" kullanıla
cağını isviçre metni de kapsamaktadır. Bu ba
kımdan arkadaşlarımızın itirazlarının yerinde 
olmadığı kanaatindeyim. Takrirlerin reddi ile 
m<n ; n aynen kabul buyurulmasını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — S'i.vıı Kâmil Ooskıınoğlu. 
KÂMİL OOŞKUNOftLU (Uşak) — Savın 

Sözcü ben;m arz edeceğim hususları izah etti
ler. 

BAŞKAN — Savın Mehmet Ün aldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, bu ana kadar yapılan müzakereler 
neticesinde, zannedersem, mevzu biraz vuzuha 
kavuştu. Bilhassa Erdoğan Adalılar arkadaşımı
zın teklifiyle ondan önce yapılmış olan teklifin 
meczi suretiyle madde arzu edilen şekle gelebile
cektir. Malu.muâlin'z kanunlar ihtiyaçlardan do
ğar. Mademki bir noktada birleşivoruz ve bu
günkü icra ve İflâs Kanununun tadiline taraftar 
oluyoruz ve bunun lüzumunu hissediyoruz. Bi
naenaleyh, bir ihtiyaç var demokt'r. Kanunlar, 
yalnız kuru hukuk kaideleri çerçevesi içerisinde 
mütalâa ve müzakere edilirse mutlaka varacağı
mız netice yanlış olur arkadaşlar. Memleket rea-
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litelerinl nazarı itibara almadan, sadece Anaya
sanın şu kuru hükmüne falan zaviyeden veya 
filân kamımın falan zaviyesinden bakmak, b'zi 
yal iş neticeye götürecektir. Binaenaleyh bugün 
memleket şartları, icra ve iflâs Kanununun bir
çok maddelerinin değiştirilmesini zaruri görmek
tedir. Onun için şahsm Anayasa yönünden filân 
masuniyeti ön plâna, alıp, realiteleri unutmak du
rumuna düşmememiz lâzımgclir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu maddeyi şöy
lece mütalâa edelim : Sayın Erdoğan Adalımın 
söylediği gibi eğer borcu karşılıyaeak kabili ha
ciz malı bulunmaz ise.. Ben Saym Suphi Batur'-
la. bir noktada biri esiyorum, «Anlamazsa» tâbiri
ni mutlak mütalâa edip memuru, takdiriyle kar
şı karşıya bırakmamamız lâzımdır tâbirini mut
lak mütalâa edip memuru takdiriyle karşı karşı
ya bırakmamamız lâzımdır. Ya, bir de anlamaz
lıktan gelirse... Şimdi, Sayın Suphi Bat ur arka
daşımız burada memurun devamlı anlaması 
üzerinde durdu. Ben de devamlı anlamaması 
üzerinde duruyorum. Borçlu eğer üzerinde bir 
sev varsa, alacaklı bunu biliyorsa hattâ memur 
biliyorsa ve bilmezlikten geliyorsa memurun 
takdiriyle karsı karsıya bırakmak doğru mudur, 
ârkadashar? Böyle bir anda, mutlaka alacaklının 
talebini nazarı itibara alma mecburiyetini de 
maddeve ithal etm^k zorundayız. Şayot memur 
«•ördüğü halde, bildiği halde, «Ben anlamadım, 
bövle bir şev olduğunun farkında değilim.^ gibi 
b 'r iddiada bulunursa. Realiteleri biraz göz önün
de bulunduralım. Yani bir kanun yaptığımız za
man biz burada mahdut kişiler olarak falan cep
hesini, filân cephesini düşünüyoruz ama eğer 
yaptığımız kanunda ufacık bir açık bırakırsak 
milyon1 arca insan bu kanunun aralığını pertav
sızla arar, bulur ve en ince noktalarından geç
meye çalışır. Binaenaleyh, bu noktaları da, 
realitenin, her yönünden meseleyi mütalâa ede
rek açık bir taraf bırakmamamız iktiza eder. Bu 
bakımdan, Erdoğan Adalı arkadaşın teklifi ile 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı arkadaşın teklifinin 
de maddeye ithal edilmesi lüzumuna kaani bu
lunmaktayım. 

Zira yapacağımız kanun, geçnrşin aksaklıkla
rım tarihi h, istikbalin düzenini de tarsin edecek
tir, hii rm etlerimle. 

BAŞKAN — Sayın izzet Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, tesadüfen ingiltere'de bir tra-
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fik dâvasında bulundum. Hâkim soruyor, «Suç
lu musun, suçsuz musun?» Eğer dâvâlı, «Efen
dim bir kabahat işledim, şöyle oldu, böyle oldu» 
demek suretiyle vakayı olduğu gibi anlatırsa, hâ
kim diyor ki, bir daha böyle bir şey yapma, dik
katli ol, sana ufak bir ceza vereyim veya affet
tim diyor. 

Eğer, su'fisujzı-jm derse o vakit adalet clıazı-
nın rutini Ibütün incelikleriyle ve büjün tefer-
ru?ıtiyle işlıemcınneye başlıyor. Zannediyorum ki, 
içtimai fayda ve içtimai düzen her şeyden ev
vel ferdin ferde, ferdin Dovle'te karşı emniyet 
ve itimat müessesesini canlı tutmak ve müey
yidesi de, insanın, kendi vicdan ve ahlâkiyle 
•bunu müeyyide]eştirmesinden ibaret olacaktır. 

Şimdi mevzua dönünce; tözde eskiden 'beri 
âdet olan hilei rhr'riye ile âdeta meşru imişeo-
sine bir kurnazlık müessesesi teessüs crmrn bu
lunmaktadır. Ve zıanr'ederim ki, çektiğimiz 
'bütün ıstırap da 'buradan geliyor. Şimdi sa
dakatten ayrılmış 'bir 'borçluyu yani haddini 
takmış olanı kendi kanun hadleri içerisine ir
ca etmek elbette 'bir zarurettir. Borçlunun ve 
alacaklının kendi ellerinde olmıyan - iyi ni
yetleri ortada olduğu halde - imkânsızlık gihi. 
çaresizlik gl'bi hallerde de, eğer medeni Ibir 
cemiyet içinde isek, eğer mücehhez isek, haş
haşa bırakmakta hidbir fayda olmaz. O hakle 
bu gihi zaruret hallerini karşılıyacak birta
kım müesseseler meydana getirmemiz lâzım^e-
lir. Bunun dışında suiniyet hali mutlaka ön
lenmeli ve kaçamakların, acık yerlerinin bu
lunması mutlak surette ortadan kaldırılmalıdır. 
Binaenalevh, bendeniz maddenin cok iisribet'i'i 
-olduğu kanaatini arz edeceğim. Ancak, Sa
yın Bozcalı arkadaşımın işaret ettiği gibi, Ibu 
«anlarsa»' mn <bir vuzulha bağlanmasını rica 
ederek; hürmeti* huzurunuzdan avTilacağım. 

BAŞKAN — Savın T-mail Yedi yurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yoz»nL) — Savm 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, müza-
kerp Tvıpvynn jııdı-T-fin kamun maddesinin cok 
ehemmiyetli bulunması seıbeibiyle söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem. arkadaşları'm, hana övle geliyor 
ki, mevcut bulunan bugünkü ve komi'syon tara
fından huzurunuza getirilmiş 'bulunan kanun 
metni, benim hukukî kanaatime göre, şahsi 
görürüme 'göre, sureti kafiyede Anayasanın 
15 - 16 ncı maddelerine aykırı değildir, arka-
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daşlar. Bunun misalini Ceza Hukukunda da 
o-örmek mümkündür. Yime Anayasanın temi
natı altında bulunan mesken masuniyetinin ih
lâlinde, mahkemeden karar alınmadığı müd-
d etince eve girilmesinin mümkün olmadığı 
halde, tehirinde mazarrat bulunan hallerde 
zdbıta memuru, polis kapıyı kırar ve içeri gi
rer, suçüstü halinde kayalıyabilir. Şu hale 
göre bunu direr hukuk dallarında görmek 
mümkündür. İcra ve iflâs Kanununa konmuş 
olmasında da isabetli hukukiye vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; deminden 
beri konuşan hatip arkadaşlarımız ve dostları-
müz, bana öyle geliyor ki, 'bu memleketin ger
çekleri üzerine ve milletin (bünyesine hiç temas 
etmemektedirler. G-önül çok arzu eder; bura
da bulunan borçlular İsviçre'de veya Alman
ya'da bulunan-'borçlular gi'bi olsun. Bu bizim 
tek temennimiz ve gönlümüz öyle arzu eder. 
Fakat muhterem arkadaşlar şu bir vakıadır. 
Bendeniz bir tatbikatçı olarak bunu arz ediyo
rum ve arz etmek 'mecburiyetini vicdanımda 
buluyorum. Bugün samimî bulunmıyan, kötü 
•niyetli bulunan borçlulardan, eğer bu kanun
dan bu maddevi çıkarırsanız /borçların tahsili 
mümkün delildir arkadaşlar. Şu hale göre 
mrlhterem komlsıvon hakikaten 'bu maddeleri 
getirirken, memleketin hünyesini nazarı iti
bara alarak, hukuk kaidelerini ona göre vaz'-
etmiş bulunmaktadır ki hunda isabet vardır 
arkadaşlar. 

Yine burada muhterem arkadaşım, meslek-
daşım bir teklifte bulundular ve dediler ki, bir 
madde ilâve edelim. Yani arkadaşlarım tekli
fine göre, 'borçlunun borca yeter miktarda men
kul 'malı yoksa, ancak o zaman üzerini a riya
lim. Bu, tatbikatta o kadar yanlış bir hüküm
dür ki arkadaşlar, hen size «bunun Ibir misalini 
vereyim. Bendeniz hacze gittiğimde, yazıha
nede hulunan adam kasasındaki beş (bin 'lirayı 
cdbine koyarak, «ıbenim haczi krhil mallarım 
vardır, üzerimi arıyamazısmız» dedi. Orada'bu
lunan eşyalar haczedildi. Bunlar da maalesef 
ve maatteessüf üçüncü şahsın eşyaları olması 
sdbdbiyle halen .13 semedir alacağın tahsili 
•mümkün 'olmadı arkadaşlar. Bu bir realite 
eletil nri dostlar?.. Bu rearibeleri hir tarafa Ibı-
rakıp da insan Hakları Evrensel Beyanname-

I sinden falan hahsederek alacaklının alacağını 
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tabsil edeıuemesi (gibi 'bugün içerisinde bulun
duğumuz nizamın ticari kaderini değiştirecek 
şu kamında yenicen 'bâzı bükümler getirmek 
gibi 'bir yola gitmek ibenim hukukî kanaatime 
göre gerçeklere uymamakladır, arkadaşlar. 

Biraz da icra memurlarına verilmiş bulu
nan ve kanunun metninde yazılı olan «anlarsa» 
veya «görürse» tâbiri üzerinde duralıim arka
daşlar. Bendeniz bilmiyorum; hakikaten bun
ların 'bu kürsüden mutlaka münakaşa edilmesi 
lâzım. Fakat icra memuru, burada dile getir
dikleri gibi, iyi .insansa, hüsnüniyetli ise, ka
nunu tatbik ediyorsa 'O takdirde «anlarsa»1 veya 
«görürse» tâbiri arasında bence 'hiçbir fark 
yoktur, arkadaşlar. Tamamen onun şahsına 
mevdu bulunmaktadır. Şimdi «anlarsa» veya 
«görürse!» tâbiri arasında fark olabilir. Fakat 
icra memuru görmediği halde, gördüm derse 
ne olnr dostlar? O halde «anlarsa»1 veya «gö
rürse» tâbiri üzerine bu kadar eğilmek de yer
sizdir. bence. 

Netice olarak muhterem arkadaşlarım; tgel-
mi'ş bulunan1 bugünkü ive isimdi münakaşası 
yapılan bu kanun metni bu memleketlim ger
çeklerine, bu memleketin bünyesine uygun bir 
kanundur. Aynen ve gönlün arzu ettiği bu
günkü şekli ve metniyle çıkmasını arz ve ta-
lebederim. 

Bir de şunun üzerine eğilmek istiyorum. 
Demin burada yine mubterem bir dostumuz 
dediler M, İcra ve İflâs Kanunu bugünkü şek
liyle yalnız ve yalnız alacaklıyı koruyor, borç
luyu korumuyor. Yok arkadaşlar, ben bu ka
naatte değilim. Ve bu kanunun şimdiye ka
dar mevcut bulunan boşluğundan istifade eden 
borçlular, bu memlekette tufeyli 'olarak ge
çinmektedirler arkadaşlar, tufeyli alarak. Mi
sal mıi istiyorsunuz? Gidiyor bir radyo alıyor 
bin liraya, sonra götürüyor bunu 100 liraya 
satıyor ve hunun 1 000 lira borcunu da tahsil 
etmek mümkün değildir arkadaşlar. O halde 
biraz da memleketin gerçekleri üzerine eğilelim 
ve bu kanunun çıkmasını tasvibedelim. Bu 
cemiyetin, ticaret erbabının, hattâ ve hattâ 
memleketin bünyesinin beklediği bu kanunun 
bir an evvel çıkarılmasına hep birlikte yardım 
edelim. Ben mevcut bulunan tekliflerin reddi 
ile komisyonun getirmiş olduğu metnin tasdi
kine karar vermenizi arz ve teklif ederim. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN •— Sayın Esat Mahmut Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, bizim bende en bü

yük kabahatimiz kanunlarımızı «lirken, müte
kâmil milletlerin kanunlarım aynen tercüme 
ediyor mıem'leketîmi'ze getiriyoruz Ve bunu tat
bik ötmeye başlıyoruz. Bir hâdise çıktı mı, 
nasıl itiraz edersiniz? înlgiliz milleti bu ka
nunla idare ediliyor, Fransız /mlüll'eti bu ka
nunla idare ediliyor. İsviçre, hu kanunla ida
re ediliyor, en • mütekâmili kanundur. Bina
enaleyh, bunun üzerine tenkid edilmeye hakkı 
yoktur. Hayır arkadaşlar, doğrudur. Müte
kâmil milletlerin kanunlarını tetkik etmek, 
bunları almak ve bu gibi kanunlarla idare edil
mek doğrudur. Ama ber 'memleketim kendi 
iç bünyesinin bâzı zaruretleri vardır. Kendi 
gelenek ve ablakları vardır. Bunları nazara 
aümıadan, bunları da o kanunlara ilâve etme
den motamto, tercüme edilmiş kanunlarla ida-
rei umur edilince işte arkadaşlar bu nevi hâ
diseler çıkıyor ve aksıyor. Onun için arkadaş
larım, elbetteki 'insanlar, en aziz (haklarından 
birisi, olan kişilik (masuniyetinin tecavüze uğ-
ra/maimasmı ister. Bu Anayasanın da hükmü
dür. Yalnız bu Anayasanın hükmünü tatbik 
edelim derken, insan haklarının en muta imle
rinden biri olan hakkın elde edilebilmesi hu
susiyeti de ortada bazen kaynıyor, gMiyor. 
Şilmdi bakınız ben size söyliyeyim, bir borcun 
temin edilebilmesi için kanunlarımız içlinde en 
büyük te'minalt, ipotek hakkıdır. İpotek, bîr 
gayrimenkulun menkul mala karşı esaslı bir 
teminatıdır. Bugünkü hukuklta ipotekten da
ha essalı, rehineden, gayrimenkul rebinden 
dalha esaslı teminat mevcut değildir. Bu temıi-
nalt o kadar kuvvetlidir ki, ipotek salhübi, borç
lu vermediği takdirde, alacağını almak içtin 
müracaat ettiği zaman icraya, en kısa tarzda, 
en katî şekilde «Demur huzurunda borç itiraf 
edilmiş, tescil edilmiş olduğu için alacaklının 
en kısa zamanda hakkını iktisab etmesi lâzım
dır. Bugün memleketimizde ipotek suretivle 
bak sahibi olan alacaklılar haklanın 2, bazan 
3 senede iktisabedebliliyorlar. Nasıl oluyor bi
liyor musunuz? Borçlu gidiyor icra memuru
na, icra memurunun huzurunda beyanda bu
lunan beto değildim diyor. Sabitler yalan söy
lüyor, diyor. Veya bu imza benim değil di-
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yor. Onun mu değil mi diye aradan 6 ay geçi
yor. Bu kadar bu derecede haktan uzaklaş
mak, borçtan uzaklaşmak için binbir türlü 
oyunla vakit geçirten bir (boşluğun bulunduğu 
bir 'memleketteyiz. 

Şimdi, bu re a1 ite mevcut iken, ve Ibu icra 
Ve iflâs Kanununun da bu nevi oyunlara mâni 
-olmak, hak sahibinin hakkım elde edebilme
si için yapıldığına göre, bâzı sahalarda müsa-
dekâr davranmak mecburiyetindeyiz. Şimdi 
en büyük masuniyet, şaıhıis masuniyetinden zi
yade mesken masuniyetidir. En mukaddes 
masuniyettir. Kimsenin meskenine tecavüz 
edilmez. Üstü aranır da meskene tecavüz edül-
mez. Biz bu kanunla, icra mem'urunu meske
ne gönderiyoruz. Meskeni nasıl arıyor biliyor 
musunuz?" Tahtayı söktün, oraya saklamış, dö
şemenin arasına sokmuşsundur der ve senin 
eyini'n döşemesini söker, içine bakar. Böyle 
yapan icra memurunun, demin aziz arkadaşı
mın söylediği gibi, şimdi kasadan aldığın şu 
parayı ver demeye hakkı ve salâhiyeti olmazsa 
bu masuniyet hudutlarının ölçüsü ne olur? 
Hakikaten arkadaşlar Ibunu, komisyonun ge
tirdiği metni, aynen kabul etmemiz, hüzünlü 
dalhi olsa doğru bir hareket olacaktır. Büyük 
»bir ıstırap içindeyiz, büyük üzüntü içindeyiz. 
Bunu önliyebilmek için bu nevi müsamaihakâr-
lığa, bu nevi müsaadelere boyun eğmek mec
buriyetindeyiz. Cemiyetimiz, maatteessüf bizi 
bu şekilde yürümeye mecbur kılmaktadır. Bi
naenaleyh, ben de aklıselimimi kullanarak 
komisyonun 'getirdiği madde üzerinde, hiçbir 
değiştirme yapmadan olduğu giıbi kalbul edil
mesinin hakikatlere daha uygun olacağı kana
atindeyim . Hürmetlerîmle. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bâzı arkadaşlar tarafından 
yapılan teklif üzerinde konuşmak istiyorum. Di
yorlar ki, alacaklının isteği üzerine borçlunun 
üzeri arasın. Alacaklının isteği iki şekilde mev-
zuubahsolabilir. Birincisi ararjnamn yapılabil
mesi için, alacaklı isteğinin şart olması. İkin
cisi ise istlediği vakit ther halde aranması. Bir ve 
ikincisinin isteğinin mahzurlarını arz etmek is
terim. 

Evvalâ arama yapılabilmesi için alacaklının 
isteğinin şart olması kabul edilirse; birçok za
manlar olduğu gibi icra memuru hakikaten ala-
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caklı bulunmadığı halde hacze gider ve görür ki 
borçlu parayı alıp kaçıyor veya gözü önünde cebint 
koyduğunu görüyor, alacaklı yoktur ve talepte de 
bulunmadı diye arama yetkisi olamıyacaktır. Bu 
itibarla alacaklının istekte bulunması şarttır. Bu 
mahzuru karşılar. Bunun, kabule şayan olmaya
cak tarafı yoktur. 

İkinci ihtimal, belki derlerin, hayır yalnız ic
ra memuru kendi anlarsa değil de ancak alacaklı 
talebederse aransın. Bu da çok tehlikelidir. Çün
kü kanunumuzdaki evvelce mevcudolan «görür
se» nin, yani mehaz kanun da bulunmadığı hal
de görürse, üstünün aranması şartı, borçlu inal 
kaçırırsa, mal kaçırdığını görürse, gördüğü halde 
aranmaması olmaz. Nihayet şimdi de bunu ge
nişletiyoruz, bu görmek olmaz da, borçlu pa
rayı cebine koymuş olduğu halde, memur İm
zan direnir ve diyebilir ki, «Efendim ben kaçır
dığını görmedim.», cebinde gördüğü halde «gör
medim» diyebilir. Bunun için görürse diye bir 
teşmil yapılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, derlerseki, hayır, memur 
görmese, anlamasa bile alacaklı isterse, arasın 
derse, işte o vakit hakikaten ancak tahdidi ma
hiyette, şahsi hürriyeti tahdit mahiyetinde olur. 
İcra memuru da resmî bir makam olduğu için 
ancak «görür veya anlarsa» hükmünü çok teş
mil ederek bu takdir hakkını alacaklıya vereme
yiz. Çünkü, alacaklı çıkar, hakikaten borçlu 
üzerinde para olmadığı halde sırf borçluyu izaç 
etmek için, sırf zevkini tatmin için üzeri aran
sın diyebilir. Alacaklıya bu yetkiyi veremeyiz. 
İcra memuru da bir Devlet memuru olduğu için 
ona verilecek bu yetkiyi, alacaklının talebine 
bağlamak hakikaten mahzurlu olur. Bu itibarla 
arkadaşlarımın alacaklının isteği üzerine memu
run araması hakkında bir teklifi varsa, buna 
muhalifim. Binaenaleyh, maruzatım budur. Bu
günkü şekilde bunu kabul edersek; anlarsa y,-mi 
paranın kaçırılmasını görürse icra memuru haki
katen yetkisini kullansın. Fakat bunun dışında 
her halükârda kullanmaması lâzımdır. Alacaklı
nın isteği üzerine arasa olmaz. Kaçırıldığını gör
mesi halinde kullanır. Alacaklının isteğine bağ
lanmamasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Çok kıymetli arkadaşlarım görüyorum ki, kişi 
hürriyetine Sayın arkadaşlarımız bu madde ve-
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silesiyle hassasiyetle dokundular. Dikkatle bu 
mevzuu birbuçuk saattir takibetmiş bulunuyo
rum. Hakikaten bu hürriyeti, başta Komisyon 
olmak üzere, bütün arkadaşlarımız hudut ve 
şümulüyle benimsiyorlar. Bu, beni sevindirdi. 
Yalnız bir kısım arkadaşlarımız ne pahasına 
olursa olsun bu hürriyeti sonuna kadar müdafaa 
edeceğiz, çünkü mukaddestir, dediler. Ve bu 
zaviye içinde meselenin halli lâzımgeldiği nok
tasında ısrar ettiler. Komisyon ve komisyonla 
beraber düşünen diğer ve ekseriyeti teşkil eden 
arkadaşlarım bu hakkın kudsiliğine bir toz 
kondurmamakla beraber cemiyetimizdeki bu
günkü ahvalin nazarıitibare alınmasını, binae
naleyh, alacaklının da borçlunun hukuku ka
dar, belki biraz daha onun üzerinde bir huku
ka sahibolduğunu, binaenaleyh, şu zaruretler 
tahtı tesirinde bunun kenarından, ucundan bi
razcık dokunulmasının bir zaruret olduğunu 
ifade ettiler. Ben de, bu zarurete ihtiyaç oldu
ğu kanaatindeyim. 

Yalnız kıymetli arkadaşlarım, şunu size arz 
ve ifade edeyim, özür diliyerek şunu beyan edi
yorum ki, zannettiğimiz kadar, cemiyetin um
duğu kadar, tehalükle tüccarın, esnafın ve alış
veriş yapanların beklediği kadar bir can kur
taran simidi olmıyacaktır bu kanun. Gördük 
ki yıllar yılı bu memlekette kanun vardır. Ne 
idi o? Millî Korunma Kanunu. Ne yaptı? Vaz
edildiği, tatbik edildiği günden bugüne orta
dan kalkıncaya kadar tek bir dâvayı hallede
medi. Niçin halledemedi? İktisadi kaideleri dı
şında olağanüstü tedbirlerle meselenin halline 
gidilmek istendi, Fakat cemiyet bunu hazmet
medi, kabul etmedi ve buna rağmen fiyatlarda 
mal yokluğu yüzünden alabildiğine fırlamalar 
oldu. Fakat kanun her §:y.i önliyamedi. 

Şimdi bu izahtan sonra maddenin kendisine 
geçiyorum. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
alacaklının hakkı mukaddestir. Ve borçlunun 
bunu mutlaka ödemesi lâzımgelir. Buna hiçbir 
kimse dokunamaz. Ancak, bakıyorum çok özür 
diliyerek arz edeyim, alacaklıyı birinci plâna 
alıp bir cezai müeyyide içerisinde borçlunun 
üzerine yüklemek... Ben "bu kadarına cevaz ve
rilmesine razı değilim. Bu konuda bir hususa. 
razı olmuyorum. Bu alacak bir haktır. Bunun 
sahibi olan alacaklının bu hakkını borçlunun 
üzerinde kalmadan alması da keza bir haktır. 
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i Ama muhterem arkadaşlarım, borçlu hüsnüni-
! yetsizdir de alacaklı daima hüsnüniyetli midir? 
i öyle hüsnüniyetsiz alacaklılar vardır ki, çok 

özür diliyerek, affmızı istirham ederek arz ede
yim, borçludan bu alacağı tahsil ederken biraz 
da izzeti nefsini rencide edecek kadar haşin 
davranan alacaklılar görmüşümdür meslek ha
yatımda arkadaşlar. O halde sizler, ellerinizi 
vicdanlarınıza koyarak vereceğiniz oyla, şu 
madde en son şeklini alırken borçlunun, ala
caklının hışmına uğratılmasını önlemeyi iste
mek de hem hakkınız, hem vazifenizdir. «Ne 
yapalım ?» sesleri. 

Ne yapalım, Sayın Coşkunoğlu arz ediyo
rum. Takrir verildi, ne diyor takrirde? «Ala-

I çaldı haciz istediğinde, takip hacze kadar geti
rildiğinde gidilsin, malları haczedilsin, alacağa 
yeter derecede mal haciz edilirse, mesele bura
da kalsın, haczin sonu alınsın, satışa gidilsin, 
para tahsil edilsin. Böylece alacaklıya alacağı 
verilsin, borçlu da borcundan kurtulsun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İstihkaklar 
ne olacak? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Müsaade buyurun sözümü bitireyim. Konuş-

' mamın insicamını bozuyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-

| hm. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Efendim, alacaklının alacağına yeter mik
tarda malın haczi kabil olduğu, haczedildiği ve 
bununla tahsilin mümkün olduğu anda bıraka-

j hm adamın şahsını diyorlar. Gayet güzel bir 
hal tarzı. Yani şu kişi hürriyetini burada artık 
muhafaza edelim. Bir alacağın tahsili nedir? 
Bir alacak, bir mal karşılığıdır, bir paradır. 
öbürü nedir? Borçlu da malı ile onun alacağı
nı ödemek imkânını buluyor, malı vardır. O hal-

I de iki mesele de, mal veya alacak şeklinde bir-
I biri ile karşılanıyor, öbür taraftan hürriyet 
I boşta kalıyor. Ve müsaade buyurun da icra me-
| murunun elini borçlunun cebine kadar sokmı-

yalım artık. Ama adam suiniyetli borçlu, evine 
gidiyorsunuz malını kaçırmış, ev bom boş; Sa
yın Sözcünün ifade ettikleri gibi. Haczi kabil 
malını bulamıyorsunuz. Adam hakikaten kaea-

I maklı yollar arıyor. Bu takdirde takrir buna 
\ da müsait; «o zaman üstünü de arar» diyor. 
j Alacağa yeter miktarda borçlunun haczi kabil 
! malını bulamazsan, elini cebine de uzat diyor. 
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görüyorsunuz ki, bâzı endişe duyan arkadaşla
rın da, başta Sayın Karakut olmak üzere, ki, 
hâlâ benim sözlerime itiraz ediyor, tatmin ede
medim zannediyorum muhterem arkadaşımı, o 
zaman görüyoruz ki, muhterem arkadaşlarım; 
alacaklının da dediği oluyor, hüsnüniyetini iz
har etmiycn borçlunun, suiniyetle hareket eden 
borçlunun biraz daha kanun üzerine varıyor ve 
alacağın tahsiline imkân veriyor. 

Benim istirhamım şudur: Benim anladığım 
bu kanunun bâzı maddelerindeki espriyi ben 
şöyle mütalâa ediyorum arkadaşlarım; bir hu
kukî alacak veya verecek ötesinde îcra ve İf
lâs Kanununu bir Ceza Kanunu imiş gibi ağır 
müeyyidelerle birlikte çıkarılmasını ister bir 
havanın içindeyiz. Belki yanlış görüyorum ama 
ben böyle görüyorum, inşallah aldanmış ola
yım. 

Fakat îcra ve İflâs Kanunu ve bir alacaklı
nın alacağının tahsili mevzuu bir Ceza Kanunu 
gibi, bir cezai müeyyide gibi mütalâa edile
mez arkadaşlarım. Çünkü Ceza Kanunu işlenen 
bir suçun müeyyidesini gösterir. Ama burada 
suç yoktur. Burada nihayet bir alacağın tahsi
li vardır. Medeni usuller içinde, madeni memle
ketimizde ancak, buna cevaz verebiliriz. Onun 
ötesinde cezai müeyyide gibi meseleyi bütün 
şiddetiyle borçlunun ve alacaklının üzerine 
yüklemekte ben bir fayda mülâhaza etmiyorum. 
Bir insan tasavvur buyurunuz; bütün borcunu 
hüsnüniyetle ödemek istiyor, çırpmıyor, çaba
lıyor. Fakat dünden bugüne yokluk içine düş
müş... Ama icra memuru yüzlerce kişinin için
de, icra dairesinde hacze karar ve
rildi diye, hemen o kişinin üzerini icra 
dairesinin kapısında elini cebine sok
mak suretiyle alacağın tahsili cihetine gitmek
sizin ne kadar acı olacağını benden çok daha 
fazlasiyle tasavvur edersiniz. Kimsenin böyle 
bir hale düşmesini istemem. Fakat o kadar hüs
nüniyetli olan bir insanın herkesin içinde cebi
nin aranması kadar, o insanı hacil düşürecek 
bir hal yoktur. Bu bakımdan ben de takrire 
imza koydum, takririn kabulünü rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurun... 
Madde üzerinde daha konuşmak istiyenle-

rin isimlerini okuyorum... Sayın Refet Rende-
ci, Saym Esat Mahmut Karakurt.., 
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ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, daha evvel burada 
kıymetli fikirlerini beyan buyuran arkadaşla
rımız her sözlerinde memleket realitelerinden 
bahsettiler. Memleketin ihtiyaçları.. mem
leketin realiteleri.... Çok muhterem arka
daşlarım, yüksek malûmunuzdur ki, Tür
kiye'de îcra ve iflâs Kanunu otuz küsur se
nedir meriyettedir ve tatbik edilmektedir. Bu 
zaman içinde bunun çok mükemmel tatbik edil
diği zamanlar da olmuştur. Piyasamızın çok fe
rah ininde olduğu, iş hacminin genişlediği za 
manlarda dahi bu îcra ve İflâs Kanunu ile iş
lerin rahat rahat döndürüldüğü devirler de ol 
muştur. Şimdi, kabahat kanunda mıdır, yoksa 
piyasadaki durgunlukta mıdır? Başka memleket -
lerde kanunlar, hattâ yazılı olmıyan kanunlar 
yüzlerce sene tatbik edilir. Piyasanın ufak te
fek durgunluğu sebebiyle kanun maddelerini o 
senelerin, hattâ o ayların ihtiyaçlarını giderecek 
şekilde tadil etmek kimsenin aklından geçmez. 
arkadaşlar. Bu kanunlar 10 sene, 15 sene, hattâ 
20 sene evvel de tatıbik ediliyordu ve hiçbir kim
senin bir şikâyetti yoktu. Bir iki ufak tefek mad
deleri hariç.. 

Kıymetli Yeşilyurt arkadaşımız memleket re
alitelerini bizi bilmemek veyahut az bilmekle it
ham ettiler. Kendileri de tatbikatçı olmaları ba
kımından, icra memurlarının durumunu her hal
de yakîneoı bilmiş olmalıdırlar. Muhterem arka
daşlarım, alacaklının, borçlunun maılları üzerin
de 82 nci maddedeki istisna haddine kadar git
mek hakkı vardır. Ama borçlunun şahsiyet hak
kını, haysiyet hakkını haczetmeye de salâhiyet ve 
hakkı yoktur arkadaşlar. 

80 nci madde alacaklıya, borçlunun malı üze
rinde değil, haysiyeti üzerinde, şahsiyet hakkı 
üzerinde tasarruf ötmek hakkını vermektedir, 
ki bu da katiyen tecviz edilemez arkadaşlarım. 
Bana öyle geliyor ki, yahut da öyle bir hava 
var ki, sanki borçlu olmak suçmuş gibi bir şekil
de müzakereye girmiş bulunuyoruz. 

Çek. muhterem arkadaşlarım, bugün memle
ketimizde borçlular, alacaklılardan daha fazladır 
her halde. Köylü borçlu, esnaf borçlu, hattâ Dev
letimiz borçlu.. Binaenaleyh, biz burada hak. hu
kuk ararsak biraz da borçluyu sıyanet etmek her 
halde realitelere daha uygun olur. Hürmetle
rimle.. 
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BAŞKAN — Madde üzerimde şu âna kaçta r 

13 kişi konuşmuştur. Bir kifayeti müzakere tak
riri vardır. Komisyon adına cevap verildikten 
«onra kifayeti müzakereyi oylarınıza arz edece
ğim. 

Buyurun Komisyon Başkanı.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAlM .SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Muhterem Cumihuri-
yot Senatosu üyeleri; nedense bu madde çok ta
lihli bir madde oldu. Anayasaya, memleketin 
durumuna borçlunun ahvaline, w hattâ yalnız 
te'n'kid için maalesef, İnsan Hakları Beyanname
sine kadar gidildi. Menşeden hareket ederek şu
nu arz edeyim M, lütfedip şuraya gelen arka
daş evvelâ maddeyi okumuş olmak zahmetline 
katlanmıyor. Madde dahi okunmuyor. Yalnız bâr 
yatırım içinde, insan hakları, insan haysiyetti, 
fert, hürriyeti, Anayasa deniyor. 

Buyurun size maddeyi okuyorum. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sıayın 

Başkan hatip biraz ilmî konuşsun. 
BAŞKAN — - Karşılıklı görüşülmienHesüni bil

hassa rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı, devam 

ediniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De< 
vanıla) — Şimdi 80 nci maddeyi okuyorum: «to
ra memuru haczi kendi yapalbileceği giibi, mua
vin veya kâtiplerinden birline de yaptırabilir. 
Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde.,. 
- Hacze mevzu olan şey maldır. - Mailin bulun
duğu yerde bulunmaz ve aynı zamanda bulun
durulması hemen mümkün olmazsa haciz gıya
bında yapılır. Yani haciz mala tatbik edilir. Bi
naenaleyh, gösterilen malın bulunduğu yerin ic
ra memuruna gider. Talep vukuunda borçlu ki
litli yerleri ve dolapları açmaya vesair eşyayı 
göstermeye mecburdur. Bu yerler icabında zorla 
açtırılır. Haoiz yapan memur, yani malın bu
lunduğu yere haciz tatbikine güden memur borç
lunun -üzerinde para, veya kıymetli eşya ve sai-
resi bulunduğunu, şimdiki getirilen maddede bi
zim de Encümen olarak tasvilbetitiğimiz mânada, 
anlarsa; ne oluyor anlarsa? Şu talepte bulunu
yor; diyor iki: «Anlar ve borçlu vermekten ka
çınırsa...» Yani anlıyacaik, talebedecek> diyecek 
ki, «Cebinizdeki cüzdanda para var, lütfen bunu 
veriniz... Bundan imtina ederse o zaman üzerini 
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zorla aramak mevzuubalıis oluyor. Neyi arıyor? 
kabili haciz ve cebinden vermekten imtina ettiği, 
iraeden imtina ettiği cüzdanın içindeki parayı. 
Yoksa cüzdanın içindeki mektubu, hüviyeti, ve 
saireyi değil. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Nasıl 
ıayı racaksı nız bunu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) —• Muhterem arkadaşlarımı, biraz evve! 
'bir arkadaşımız ısrarla isviçre metninde var mı, 
yok mu? Diyor, isviçre metninde bu hem o ka 
kadar var ve bedahatle vardır ki, malî mahcuzu 
nasıl kaçırmak suçsa, hacze mevzu olan mal üze
rinde, icra memuru müsaade etmedikçe, kimse 
tasarruf edemez. 

1944 senesinde Oeneve İcra Dairesinde ben
deniz tetkikat yaparken iştirak ettiğim bir haciz
de aynı muameleyi gördüm. Ama diyecekler ki, 
biz orada yoktuk; doğrudur. Ama Roma Huku
kundan bahsettik ve Roma Hukukundan bahse
derken bir arkadaşımız, ama eşikten atlıyanmz, 
buyurdular. Hem öyle eşiğinden atlar ki, Sencka, 
Neron'un tehdidi karşısında kendisini o eşikten 
atlayıp, gelip yakalayıp engizisyona tabi tutma
sınlar diye intihar etmiştir. Bu gayet basit bir 
kaidedir, islâm hukukunda da vardır, eşiğin de
ğeri ve mânası; zaten mesken masuniyetinin baş
ladığı yer de bu eşiktir. 

Şimdi arkadaşlarım, madde üzerinde durur
lar ve kendilerine göre tefsirler yaparlar. Biz 
neye 78 nci maddeyi tasarıda gelen şekilden çı
kardık da, tatbik edilmekte olan maddeyi tekrar 
ipka ettik? Tercüme hatası yüzünden. Metinde, 
tetkik edenler bakmışlar, isviçre metni bizdeki 
110 nen maddeye tekabül eden metindir. Diyor 
ki, «takip düşer.» öyle ise, farklı hiçbir muamele 
yapılamaz. Hayır beyler. Çünkü icra muamelesi 
takibi, evvelâ bir talebi doldurmakla başlar. Bu 
talep üzerine ki, biz 55 nci maddede 5 nci fıkra 
olarak beyan ettik, takip yollarından hangisini 
seçeceğini de kaydetsinler, dedik, ödeme emri 
gitti. İtiraz etmedi, kesinleşti, itiraz etti, itirazı 
reddedildi. Bu durum karşısında ne oldu? Bir 
hak ihdas edilmiş oldu. Yani «X» in «Y» ye şu 
kadar para vermesi mevzuu bir hak olarak ih
das edilmiş bulundu. Ondan sonra, takibedilecek 
muamele; haciz veya diğer hususlarda satış ve
ya tahliye gibi bunlara müddeti içinde gitmedi. 
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Düşen nedir?.. Haciz. Satış istenmiş ise düşen 
nedir?.. Haciz. Ama icra muamelesi ortadan 
kalkmaz, çünkü doğmuş bir hak vardır. Biz bu
na bir daha ilamsız takipte bulunulamaz, binaen
aleyh, mahkemeye gitsin, dediğimiz anda, mah
kemede neyi ispat edecektir? tspat edilecek bir 
şey kalmamıştır, zaten tahakkuk etmiş bir hak 
vardır. 

Binaenaleyh, biz, bu anlayış içinde mehaza 
da müracaat etmek suretiyle bunları topladık. 
Ama biz, bütün bunları ne insan haklarına, ne 
insan hakları haftasına bağladık. Madde sara
hatle beyan ediyor. Evvelâ bunu anlamak lâzım. 
Haciz adamın üzerinde mi yapılır, haciz için bir 
mahal mi gösterilir? Sarahat var; malın bulun
duğu yerde haczedilir Şahısla alâkası yok. Şa
hısla alâkası ne zaman başlar? îcra memuru hac
zi tatbik ederken borçlu eğer bir şey saklamışsa 
veya sakladığını da icra memuru anlarsa... Ne
rede insan haysiyeti, nerede insan haklarına ay
kırı muamele?... (Gürültüler) 

özür dileyerek arz edeyim. Muhterem arka
daşıma cevap verebilirim, ama beni daha sükû
netle dinler, hattâ öğrenirlerse istifade ederler. 
(Gülüşmeler) Maddede sarahat şudur, tekrar 
okuyorum : Borçlu, haciz sırasında malın bulun
duğu yerde. İcra memuruyla rabıta, haczedile
cek mal arasındadır. Ve zaten meskene giriş de 
buradan geliyor. Sakladığı görüldüğü zaman 
üzerini aramak da buradan gelmekte. Ama arka
daşlar diyorlar ki, biz şunu bir kısım mal üze
rine hasredelim de sakladığını dahi görse borçlu 
üzerinde böyle bir tedbire gitmiyelim. Yine izin 
versinler şu icra ve iflâs Kanununun istihkak 
mevzuları ne olacak? Geldi ve parasını sakladı
ğını da gördü, üzeri arandı, öyle diyor. Malı 
haczedildi, üçüncü şahıs çıktı, dedi ki, bu mal 
benimdir. Bu istihkak iddiası karşısında cere
yan edecek ve alacağın tahsilini hattâ çok uzun 
müddet geri bırakacak bir muamele ile mi kar
şılaştıralım, yoksa ortada mevcut paranın haciz 
mevzuu olarak kabul edilmesini mi kabul ede
lim? 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşla
rımız zannediyor ki, bu tasarı bizim. Hayır; ta
sarı bizim değildir. («Kıraldan fazla ki rai ta
raftarı» sesi) Tasarı Hükümet tarafından geli
yor. Hattâ öyle müesseseler tarafından birtakım 
seminer muameleleri, çalışmaları yapılmış, bu-
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nun üzerinde kitaplar neşredilmiş, profesörler 
beyanlarını vermişler, Mecliste müzakere edilmiş 
ve huzurunuza gelmiş. Biz sizin adınıza bunu 
tetkik ettik. Eğer bunu müdafaa ediyorsak sizin 
adınıza yaptığımız tetkikat neticesinde edindiği
miz kanaati arz ve izaha çalışıyoruz. Bâzı arka
daşlar öyle zannediyorlar ki; bu tasarı bizim, 
bunu illâ kabul edin. Yok öyle bir şey. Biz yal
nız bu tasarının tetkik ettiğimiz hükümlerinin 
en doğru, en doğruya yakın olduğu kanısı na 
vardık. Ama öyle bir takrir verirsiniz ki, bunla
rın hiçbirisi olmasın, kalksın. Heyeti Umumiye 
kabul eder, mesele kalmaz. Yoksa bu bizim şahsi 
tasarımız değildir. Bunun için böyle detaylara 
geçmek zorunda kaldım. Bu madde, tam ve kâ
mil mânasiyle haczin tatbikini mümkün kılabi
lecek bir maddedir, insan haysiyetiyle hiçbir 
alâkası yoktur. Ancak malla icra memuru karşı
laştıktan sonra borçlunun şahsı, o da sakladığı 
şeyi irae etmezse zor kullanma mevzuudur. Bina
enaleyh, zannedersem imkânım ve kabiliyetim 
nisbetinde arzı cevaba çalıştım ve gayret ettim. 

Binaenaleyh, maddenin aynen kabul edilme
sini, icra ve iflâs Kanununun tatbikatı ve sis
tem bakımından lüzumlu olduğunu görerek ko
misyon adına arz ve talebediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 37 nei maddenin açık oylaması
na oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa 
lütfen oylarını küreye atsınlar. 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
45 nci madde üzerinde yeter derecede konu

şulmuş ve mesele tavazzuh etmiştir. Konuşmalar 
kâfidir.. 

Kütahya 
Etem Erdinç 

BAŞKAN — Takrir üzerine konuşmak isti-
yen?.. 

Efendim, oylamadan sonra en son söz; Erdo
ğan Adalınındır. 

Kifayet takriri üzerinde görüşmek istiyen?.. 
yok 

Kifayet takririni oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz Erdoğan Adalı'um, buyurun, 
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ERDOĞAN ADALI (fc'anıbul) — Muh- I 

terem arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkam 
bizi yatırım yapmakla itham etti. Evvelâ Cum
huriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Ko
misyonu başkanı olan zatın, bu şekilde yüksek 
huzurunuzda hafif tâbirler kullanmasından ben
deniz üzüntü duydum. Saniyen komisyon, haki
katen kendisi sanki tasarının müdafaasına me-
nrarmuş, mutlaka aynı tasarıyı Senatodan geçir
mesi lazımmış gibi bir hava içerisine girmiş. 
Bendenizin teklifim şu muhterem arkadaşlarım : 
Eğer başka malı bulunmazsa, alacağına yeter bir 
malı bulunmazsa o zaman bu madde tatbik edil
sin. Bu fıkranın ilâve edilmesini istiyorum. Bu
nun üzerinde durmadılar, buna cevap vermedi
ler. Bunda hiçbir endişe edecek nokta yok. Ala
caklının avukatı imiş gibi alacaklıyı müdafaa 
edermiş gibi, hattâ bir merhale daha ileri git
sinler öyle ise, borçlu için hapis cezası getirsin
ler. öyle tahmin ediyorum ki, kendilerini biraz 
daha zorlasalar borçluya hapis cezası da getire
cekler. 

Bendenizin teklifim şudur; I 
Takririmin kabul edilmesi suretiyle hem ko

misyonun üzerinde durduğu, endişe buyurduğu 
hususlar giderilecek, hem de biz mümkün oldu
ğu kadar maddeyi bir teminata bağlamış olaca
ğız. 

Koninizi saygı ile selâmlarım. I 
BAŞKAN — 45 nci maddenin tadili, ilâve

leri hususunda dört takrir vardır. Takrirlerin I 
hepsinin tadili ihtiva etmesi ve bir aykırılık ta
şımaması itibariyle geliş sırasına göre okutuyo
rum. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konva) — îcra ve İf
lâs Kanununun 80 nci maddesini tadil eden 45 nci 
maddesidir. 

BAŞKAN — Evet efendim, icra ve İflâs Ka
nununun 80 nci maddesini tadil eden 45 nci 
madde. Takrirleri okutuyorum. 

Cumhurivet Senatosu Başkanlığına 
47 nci madde ile 80 nci madde, yapılan tadi

lâta (anlar veya alacaklı tarafından talebedildi-
ğinde) cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
İzmir 

BAŞKAN — Komisyon?.. | 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI ADINA AHMET BO-

YACIOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Oylarınıza arz ediyorum. Takriri kabul 
edenler... (Benzer takrirler var, sesleri) Veriliş 
sırasına göre sıraya koyduk. Hepsi kelime deği
şiklikleridir. Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. (Takrirler teker, teker okunsun, sesleri) 
Okuyacağım efendim, peki. Birer birer okuta
lım ondan sonra oylıyalım. 

Sayın C. Senato Başkanlığına 
80 nci maddenin son fıkrasını değiştiren ye

ni metindeki (anlar) kelimesinden sonra (veya 
öğrenirse) cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Sayın Başkanlığa 
45 nci maddenin 2 nci fıkrasının ikinci satı

rındaki (anlar ve) yerine (anlar, görür veya öğ
renirse ve) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
izzet Birand 

Yüksek Başkanlığa 
icra ve iflâs Kanununun 80 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini rica ederiz. 
Gerekçesi arz edilecek : 

Madde 80. — Haczi yanan memur, alacak 
miktarına yeter başka mal bulunmaması halin
de, borçlunun üzerinde para, kıvme+li evrak, al
tın veya gümüş ve diğer kıymetli şevleri sakla
dığını görür ve borçlu bunları- rızaen vermekten 
kaçınırsa borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal 
edilebilir. 

Kavseri istanbul 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Takrir tekrar ıttılaınıza arz 
edilerek ayrı ayrı oylayacağım. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı'nm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI ADINA AHMET BO-

YACIOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Birand'm takririni tek
rar okutuyorum. 

(îzzet Birand'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? («Ha

yır» sesleri) Hükümet katılıyor mu («Hayır» 
sesleri) 

Takriri oylarınıza arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Adalı'nm takririni tekrar okutuyo
rum. 

(Erdoğan Adalı ve Hüseyin Kalpaklıoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 

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

Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde pa
ra kıymetli evrak, altm veya gümüş veya diğer 
kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bun
ları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı 
kuvvet istimal edilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Afyon Senatörü Mustafa Yılmaz înce-
oğlu tarafından verilmiş iki takrir vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisinin 46 nci maddesine tekabül 

eden kanunun 78 nci maddesinin tadiline ait 
Millet Meclisi metni komisyonca tamamen kal
dırılmış ise de, eski kanundaki hükümler, Millet 
Meclisinin getirdiği yenilikleri ihtiva etmediğin
den Millet Meclisi metninin müzakereye konma
sını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

10.12.1964 0 : 1 
Sayın Başkanlığa 

46 nci sırada 78 nci maddenin aşağıda yazılı 
şekilde müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Madde 78. — Ödeme emrindeki müddet geç
tikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırjl-
diktan sonra alacaklı mal beyanını belkemek-
sizin haciz konmasını istiyebjlir. 

Ödeme emrinin tebliğinden Ibir sene içinde 
haciz istemez veya geri alınıp da bu müddet 
içinde yenilemezse takip düşer. 

İtirazın ımerciden kaldırılmasının istenmesi 
veya iptali için mahkemede dâva açılması halle
rinde, bunların vukuundan hükmün kesinleşme
sine kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 

İcra dairesinde, alacaMmm muvafakati ile 
borçluya mehil verilmiş veya borcun taksitle 
ödenmesi kararlaştırılmış ise, verilen mühlet ve 
bu anlaşma tarihi ile borçlunun takat le ödeme 
şartını ihlâl etmesi tarihi arasında geçen müd
det de bir senelik sürenin hesabına dâhil edil
mez. 

Haciz talebinin geri alınarak müddeti için
de yenilenmesi halinde yenileme hare ve mas
rafları borçluya yükletilmez. 

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

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunca metinden çıkarılan ve 
Millet Meclisince kabul edilen İcra ve İflâs Ka
nununun 78 nci maddesini tadil eden maddenin 
tökrar müzakeresini talebetmektedir. Takrir 
okundu. Bu talebi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Talep red
dedilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından mı, esas bakı
mından mı? 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Usul bakımından. 

BAŞKAN -•- Buyurunuz Sayın Inceoğ-u. 
Yalnız beyanınız oylanan mevzu hakkında de
ğil, bundan sonra gelen mevzu hakkında usu'l 
bakımından olmalıdır. 
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MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon I 

Karahisar) — Oylanan madde hakkında. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük var da .onu mu 
izah edeceksiniz Saym tnceoğlu? 

MUSTAFA YILMAZ tNGEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Evet efendim, bir usulsüzlük ol
muştur, onu izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir takrir okunduğu 
zaman o takrir sahibinin veya o takrir üzerinde I 
konuşacak arkadaşlardan söz isteyip istemiyc-
eekleri sorulmaz mı? Bir takrir okunduktan 
hemen sonra kabul edenler, etmiyenler diye oya 
sunudur mu? İstirham ederim. Gelip bunu 
Yüksek Heyetinizi ikna edecek şekilde izahta 
bulunacaktım. Nitekim 'bir kısım arkadaşlarla 
da konuştum, muvafık (bulduklarını söylediler. 
Hemen oylamaya 'kondu ve üç tane parmak 
kalktı. Ben bunu anlıyamadını. 

BAŞKAN — Sayın tnceoğlu, dün sabahki • 
birleşimde bu mevzu arız ve amik görüşüldü ve 
senatörlerin heyeti umumiyesi sizin vermiş ol
duğunuz üç takrir dolayısiyle bu mevzu ile ala-
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kalandılar1. Bu bakımdan imaüûmat taşıyorlaî 
kanaatindeyim. 

MUSTAFA. YILMAZ tNCEOÖLU (Afyon 
Karan işar) — Sayın Başkan, dün (buyurdular 
ki, verilen takrir Millet Meclisi ımetninin 'aynen 
müzakeresi istenmediğinden oylamaya koymuyo
rum denildi-ve üzerinde müzakere açılmadı. 
Onun için ben bir takrir vermişim, nihayet 
Yüksek Heyete meseleyi arz etmem de lâzımge-
lir. Siz bilirsiniz, maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Saym tnceoğlu 'mm maruzatı
na bir cevap vermek zaruretindeyim. Takrir 
okunur okunmaz söz istendiği takdirde söz ver
mek Başkanlık Divanının görevidir. İşaret yap
madıkları için biz bu hususa gitmedik. 

MUSTAFA YILMAZ İNGEOtflLU (Afyon 
Karahisar) — Derhal oylandı, Beyefendi. 

BAŞKAN — Bâzı siyasi partilerin grup 'top
lantılarının 'bulunması hasabiyle oturumu bu
gün saat 15,00 t e toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 12,30 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

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

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açıyorum. 

13 ncü Birleşimde açık oya arz edilen madde 
2, madde 13, madde 19, madde 22, madde 24, mad- I 
de 30, madde 32 ve 33 de çoğunluk sağlanamadı- \ 
ğından yeniden açık oya arz edilecektir. 

37 nci maddenin açık oylama neticesini arz 
ediyorum. 

Oya 96 üye katılmış 94 kabul, 1 ret 1 çekin-
ser oyla salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Sayın Mustafa Yılmaz înceoğlu tarafından 
verilmiş yeni bir takrir vardır, ıttılalarınıza arz 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İcra ve iflâs Kanununun 78 nci maddesi hak

kında Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu ta
sarı Cumhuriyet Senatosu Komisyonunca tama
men çıkarılmış olduğundan, Millet Meclisi tasa
rısının görüşülmesi hakkında vermiş olduğum ge
rekçesiz önerge okunduktan sonra madde üzerin
de söz alarak noktai nazarımı izah etmem tabiî 
bir keyfiyet olduğu halde, önerge okunduktan 
sonra «önerge üzerinde söz istiyen» olup olma
dığı sorulmadan hemen oylamaya geçilmiş olmak
la Millet Meclisi tasarısının 78 nci maddesi bu 
şekilde reddedilmiştir. 

Millet Meclisi tasarısının 78 nci maddesinin 
getirmiş olduğu, «izah edeceğim» faydalı yeni
likler kanunumuzun eski maddesinde mevcudol-
madığmdan ve 106 nci madde ile de çelişmeye 
düştüğünden maddenin bu şekilde hatalı olarak 
kabul edilmiş olacağından içtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince muamele yapılmasını ve görüşü
müzü izah etmek üzere söz verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisai' 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

BAŞKAN —• Sayın Inceoğlu'nıın takririnde, 
madde üzerinde görüşme yapılmasına imkân ve
rilmediği beyan edilmektedir. Bu husus görü
şülmekte olan icra ve iflâs Kanununu değişti

ren maddeler içersinde esasen yoktur. Bu, Ana-
I yasa ve Adalet Komisyonunun almadığı bir nu;d-
| denin görüşülmesini teminen verilmiş bir takrir 

idi. Yüksek Heyetinize Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun çıkardığı bu maddenin alınması hu
susu arz edildi. Eğer Yüksek Heyetiniz bunu 
tasvibetseydi, ondan sonra alınması talebedilen 
ve alınmış bulunan bu madde üzerinde görüşme 
ve söz hakkı olabilirdi. Yüksek Heyetiniz, mad
denin alınmamasına karar vermiş bulunduğu ci
hetle Başkanlığın yapacağı bir işlem olmadığını 
arz ederim. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (At'von 
Karahisar) — Efendim, usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında efen
dim. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, içtüzüğün 
77 nci maddesini okuyorum: «Bir tasarı veya 
teklifin kesin olarak oylanmasından önce komis
yon veya bir üye tasarı veya teklifin bir Â oya 
birkaç maddenin hatalı olarak kabul edildiğini 
ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını isii-
yebilir.» 

Şimdi burada, «bir üye tasarı veya teklifin», 
diyor. Buradaki tasarı Millet Meclisinin tasarısı
dır. Cumhuriyet Senatosu teklif sahibi, komis
yon ve Hükümeti dinledikten sonra teklifin ka
bul veya reddi hakkında görüşmesiz işarı oyla 
Karar verir. 

Şimdi kanunun bu maddesi, bir hatanın dü
zeltilmesi hakkında tanzim edilmistii'. Biz de 
tasarıdan bahsediyoruz. Elimizde, Yüksek Se
natoya gelmiş olan Millet Meclisinin tasarısı 
mevcuttur. Tarafımdan yerilmiş yeni bir tekli f 
değildir. Bu itibarla tasarı veya teklifin veya 
birkaç, maddenin hatalı olarak kabul edildiğini 
ileri sürerek diyoruz. Şimdi, Millet Meclisinin 
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tasarısı kabul edilmeyince, oylamanızla kabul 
edilmeyince, maddi bir hatâ ortaya çıkıyor. O da, 
kanunun eski maddesi meri olacaktır. Bendeniz 
de diyorum ki, eski maddede Millet Meclisinin 
kabul etmiş olduğu yenilikler mevcut değildir. 
Bilhassa şu husus : ödeme emri tebliğ edildik
ten sonra borçlu borcunu kabul ederek alacaklıya 
gelip borcumu ödiyeceğim ama bana harman so
nuna kadar izin ver. Derse... 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu usul bakımından 
konuşunuz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Yani maddî hatâ burada Sayın Başkanım. 
Onu arz etmek istiyorum. Maddi hata buradan 

.ileri geliyor. 
Maddenin içine girildiği takdirde bu mad

di hata ortadan kalkmış olacaktır. Bunun için 
ariz ve amik noktai nazarını arz etmek üzere tak
ririmin kabul edilmesini arz eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın . înceoğlu, İç
tüzüğün 77 nci maddesini ortaya attılar. Ve be
yanları arasında da Millet Meclisi metninin, 
tasarısının görüşülmekte olduğunu belirti
yorlar. Zannederim ki, Başkanlık divanı ile sa
yın üye arasında ayrılık buradan doğmaktadır. 
Komisyonun metnini tetkik ediyor heyeti umu
miye, Millet Meclisinin değil, çıkmış metni, 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan gelen met
ne ithal ettirmek sizin arzunuzdur. Bu bakım
dan bir usulsüzlük yapıldığı kanısında değiliz. 
Ancak, Anayasa ve Adalet Komisyonunun ge
tir/niş olduğu tasarı maddeleri üzerinde bir ha
ta. bahis konusu olsaydı o takdirde buyurdu
ğunuz 77 nci maddenin tatbikine imkân vardı. 

Gündemimize devam ediyoruz. 46 neı mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 46. — îcra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 
Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolıma-

maz: 
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında 

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

elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu 
olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap 
ve eşyası, 
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3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak ta

kımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin 

geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları 
ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat 
aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu 
olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayık
çı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçim
lerini temin eden nakil vasıtaları, 

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

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

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya seb
ze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçi
mi için zaruri olan bağ, ve bahçe ve bu sanat 
için lüzumlu bulunan alât ve eda vat, 

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

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

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerin
de malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları 
ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle aile
lerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve de
nizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış taz
minat ve ikramiyeleri, 

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

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

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen 
zararlar için tazminat olarak mutazarrırın 
kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklin
de verilen veya. verilmesi lâzım gelen paralar, 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak 
evin kıymeti fazla ise bedelinden haline müna
sip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bıra
kılmak üzere haczedilerek satılır.) 
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Medeni Kanunun 807 nei maddesi hükmü 

saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerin-
deki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğma
ması haline münhasırdır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZGÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanın-
ca S. Ü.) — Bendlerdeki olacaktır. Bu eşya, 
% 3, 4, 5, 7, 12 numaıraılı bendlerde olacaktı <\ 

BAŞKAN — Bu hususta (bir takrir vardır 
efendimi, suınuyoruım. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Tasarınım 46 mıcı maddesine tekabül eden 

83 nei maddenin 6 ncı bendinin Millet Meclisi 
itıuetninde «olduğu gibi kalbul edilim esimi arz ve 
teklif ederim. 

Afyonı Karahisar Senatörü 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

BAŞKAN — ıSayın înceoğikı 'nun takriri üze
rinde konuşmak istiyen var mu? 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurum. 
M. YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon Karahi

sar) — Muihterem- arkadaşlar, Millet Meclisi
nin kabul ettiği 'metnin 6 ncı fıkrasında «Borç
lu ve ailesinin iki aylık yiyeceik yakacak veya 
yoiksa bunu ka.rsplıyacak parası ve /borçlu çiftçi 
ise .gelecek mahsul için lâzım' olan toh.um.lugu> 
Bendemizi'm. itiraız 'ettiğim nokta : «veya yoksa 
bunlara .karşrbyaeak parası» diyor. Millet Mec
lisi bunu krJbull etim iş. Fakat sayın komisyonu-
nıu'z maddeden bumu çıkarmıştır. Malûmıuâli-
niız asrımızda Iherkes kışlık yiyeceğini, sene
lik yiyeceğini, Ihepsini toptan alıp içeriye ko
yamamaktadır. Memur olsun, esnaf .olsun, yi
yeceğini günlük olarak, ekmek ve sairesini, pa,-
rayla çarşıdan, almaktadır. Böyle foir şahsın 
evine gidildiği zaman, haczedilecek: mübrem eş
yadan başka 'elbette bir şeyi bulunmıyacaktır. 
Fakat bunun parası varsa neden haczedilme
sin? Bu müsavat değildir. Bunun için Millet 
Meclisinin tedvin etmiş .olduğu hu maddenin 
altıncı fıkrasındaki bu ikaydı yerinde buluyo
rum ve buma. göre değiştirilmesi için takririm 
okunmuş Ijulunuyor. Kabulünü istirham ede
rim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Takririn üzerinde mi söz isti-
yorısmıuz efendim? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde 
konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 

iSALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 
aı&adaışilaram, arkadaşımızın takriri kanaatime 
göne varit değildir. Çünkü, Millet Meclisinin 
kabul ettiği tasarıda, filhakika iiki aylık yiye
cek, yakacak veya .bunu) karşılıyacak parası 
bunlardan hariç tutulur, 'haczedilemez, denil
mektedir. Bumu kalbul ettiğimiz takdirde, iki 
aylık ihtiyacı karşılıyacak parası çoğu zaman 
nerede ise ikibin lira olur. 

(Bumu fcabuıl ettiğimiz zaman bir ımaranıgo-
zum, bir 'berberin üzerimde çıkan icabında iki-
fbin lira haczedil emiyeeetatir. Bunu böyle ka
bul edersek. Neden bir .memurun iealbında 500 
lira olan maaşa 'haczedilir de bir esnafım, bir 
kimsenin ikiibin liraya ıkada.r olan parası hac
zedilemez? Aslında yiyeceklerin haczedilmemıe-
sirıim sebelbi, (köylü §ahıs .bütün va,rlığımı 
toplamış, kış ti'ilarikini hazırlama, «bir yere 
bullgurunu, kavurmasını, yağını koymuştur. 
Bunları elinden alırsanız adam açlığa 
rna'hkûm okur. Bu haczedilmek ten istisna. 
edilmiştir; doğrudur. Bir de iki aylık maişeti
ni hacizden hariç bırakırsanız içinden, çıkılmaz 
bir 'haille karşı karşıya kalırız. Şehirlerde (bir
çok kimsenin, bir avukatım 'bile üzerinde iki hin 
lira parasını .hariç tutmamak lâzımı .gelir. O va
kit avukat hakkında da, memur hakkında da 
bir haczi infaz etmek imkânı 'bulunmaz. Bu ha
kikaten Ibir alacaklının, aılacağını iktisaıb etme
mesi için bir imkân verilmiş olur ki, çok tehli
kelidir. Hakikaten aslımda hiçbir kanuna gir
memiş hir kısım ki, mehazlarda da yoktur, an
cak maddi malları, yiyeceği, maişeti için lâzım 
gelen şeylerin hacizden (hariç tutulması lâzım
dır. Yoksa celbimde ikibin lira param vardır. 
Bu ancak iki ayılık maişetimi temin edecektir 
haczedemezsiniz demek doğru olma,z. Bu itibar
la takririn kalbul eıülmomesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayım înceıoğlu Anayasa ve 
Adalet. Komisyonu metninin 6 ncı bendinin 
Millet Meclisimin ka'ıbul ettiği metnin dengi ola
rak kabulü ve onun üzerinde 'görüşme yapılma
sını talebetmektedir. Komisyon ne diyorlar? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (Cumlhurlhaskamınca 
S.Ü.) — Katılmıyoruz efendim. 

Hükümet de katılmıyor. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kıaitıl- I 

mıyorlar, Millet Meclisinin aılıtacı bendinin mü
zakere edillmetsini 'kaıbul edenler. Etmiy enler.. 
Kalbul edi'lmıemıi^tir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyent. 
Buyurun Sayın Vasfi Gerger 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlar; 82 nei maddenin dördüncü bendinde, 
«Zinaaitte iştigal! ©den borçiluLarm nakil vasıta
ları ve diğer teferruatı' ve ziraat aletleri» diye 
'hüküm kjoniiümuıştar. 

Şimdiye kadar olan tatbikatta bu iki hükmün j 
alacaklı hakkını takvideden bâzı ihtilâflara sebe i 
biyet vereceğini tahmin ediyorum. Sebep şu: Şin> 
di bizde son senelerde çiftçilik motorlaşmıştır. Vf* J 
traktörle, biçer - döğerle, jceplerle gerek naki1 j 
vasıtası gerekse çiftçi aletleri eskisi gibi karasa- j 
ibarıdan çıfcımıiştır. Simidi tasavvur buyurunuz ki, ı 
'bir traktör 60 bin liradır. 'Riır biçer - döğer 150 
Ibin lira değerindedir. Jeeıp var 30 biin, 40 bin li- | 
ıra. Şimdi 'bu vaıziyette taitibikatıta bunları da zira- J 
ait aletiınden ve naildi vasıfıa'sından teliâkıki .ederek1 ! 
(hacizden istisna edilecek bir durumla karşı 'kar
şıya kalacağımızı tahmin ediyorum, öyle zanne
diyorum ki, komiısyon bu hükmü bendenlizin arz 
ettiğimi sekilide düşünmüş ollmıasa >gerek. Fakat ı 
sarahat olmadığından ve mutlak hüküm ihtiva 
ettiğine göre sayın komisyondan rica ediyorum, 
bu hususta düşündükleri nedir, bunun kıstasları 
ne olmalıdır ve alacaklının hakkı bu gibiler üze
rinde nasıl tatbika konmalıdır veya konulması lâ
zım gelecektir? Bu husustaki düşünce ve görüşle
rini izah buyursunlar ve bu zapta geçerse tatbi
katta fayda sağlıyacağı muhakkaktır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTTTS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu madde, çok uzun bir mad
de, bugün yürürlükteki kanuna nazaran pek az 
bir değişikliğe tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

Yapılan değişiklik, madde başlığındaki bir de
ğişiklik ile maddenin sonuna 12 numaralı bendin 
ilâvesinden ibarettir. Zaruret dolayısiyle bu de- I 
ğişikliklerin yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. I 
Millet Meclisi altıncı maddede iki aylık yiyecek I 
ve yakacakları kelimesinden sonra «veya bunla- I 
rı karşılıyacak parası...» kelimelerini koymuştur. I 
Biraz evvel kabul buyurmadığnaız takrirle bu m e- I 
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seleyi halletmiş, komisyonunuzun görüşüne iştirak 
buyurmuş oluyorsunuz. 

Sayın Vasfi Gerger'in ifade buyurdukları gi
bi bu, «Borçlu çiftçi ise...» diye başlıyan 4 nu
maralı fıkra bugün yürürlükte olan kanunda mev
cuttur ve 1940 tadilâtı ile kanuna girdiğine ^övo 
lan bu mesele hakkında da Yargıtaym görüşünü 
bunun 24 senelik bir tatbikatı vardır. Ve bu 24 
senelik tatbikat sırasında birçok Yargıtay karar
ları bu mesele hakkında da Yargıtaym görüşünü 
tesbite imkân vermiş bulunmaktadır. Biz şunu 
ifade etmek isteriz ki, bu madde İsviçre'nin 92 nci 
maddesinden alınmıştır, ve İsviçre metninde bu 
istisnalar, yani haczi caiz olmıyan mallar çok 
dar tutulmuştur. Fakat arz ettiğim gibi 1940 ta
dilâtında bunu memleketin ihtiyaçlarına göre bi
raz daıha genişletmek ihtiyacı ıhâsıl olımuş ve bu
gün huzurunuzdaki madde kaleme alınmış yü
rürlüğe girmiştir. Arkadaşımızın ifade buyur
duklar] gibi biz komisyon olarak burada sayılan 
şeyleri bir çiftçi ailesinin geçimi için zaruri ola
cak şekilde, bir üretimi sağlamak maksadiyle kul
lanabileceği aletler olarak mütalâa ediyoruz. Bu 
da, arabası, bugünkü ziraatte belki hâdisesine gö
re bir jipi, sabanı, bir çift öküzü, ve sairesi. Bu
nu çok genişletmek ve her biri 50 - 60 bin lira 
kıymetinde olan traktörü, biçerdöğeri ve saireyi 
bu istisnanın içinde mütalâa etmek kanunun esp
risine aykırı olur. Kanunun bu bendini de diğer 
bendlerle paralel mütalâa etmek lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Bundan aşağıdaki bir bendde di
ğer bir istisna var. Orada, iki aylık geçimine ye
tecek yiyeceği, gıdası, yakacak şey İleri ve saire ha
cizden istisna ediliyor. Beri taraftan bu şekilde, 
bir istisnanın yanında böyle olağan üstü, normal 
ihtiyacın fevkinde istihsale yarıyacak olan çok 
kıymetli, çok pahalı aletlerin bu istisnanın içine 
gireceğini kabul etmeye imkân olmaz. Nitekim 
biz bunu mehaz kanununa nazaran çok tevsi et
miş vaziyetteyiz. Ve bu tevsii de daha fazla iç
tihatlarla tevsie gitmek doğru olmaz. Zaten içti
hatlar da bu istikamette değildir. 24 senelik tat
bikatta bu mesele takarrür etmiş durumdadır. Bu 
bakımdan arkadaşlarım, endişe buyurmasmlar, 
böyle büyük ve kıymetli istihsal vasıtalarının bu 
maddenin 4 ncü bendinin kapsadığı istisnanın şü
mulüne girmediği kanaatindeyiz Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuş
mak istiyen var mı? Yok. Bu maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
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Kabul edilmiştir. Madde acık oylarınıza arz edi
lecektir. 

MADDE 47. — İcra ve îflâs Kanununa 
S.'] ncü maddeden sonra aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

Önceden yapı 1 an anlaşmal ar 
Madde 83. a — 82 ve 83 ncü maddelerde yazı

lı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önce
den yapılan anlaşmalar muteber değildir. 

Yavrulu hayvanların haczi 
Madde 83. b — Hayvan hacizlerinde, anaları 

tarafından beslenme ve bakılmaya muhtacolan 
yavrular analarından ayrı haczedil em iyecekl eri 
gibi bunların anaları da yavrularından ayrı hac
zedilemezle]'. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca. 
S. Ü.) — Bunların ayrı ayrı okunmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Bizdeki metinde 46 neı madde
den sonra 47 nci madde olarak numara almış, 
(83 a) ve (83 b) bir madde halinde. Ondan son
ra Millet Meclisinin maddesi 48 nci madde ola
rak... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Buyurduğunuz doğru, yalnız bunlardan 
birisi kabul edilebilir, diğeri kabul edilmiyebilir. 
Onun için ayrı ayrı okunmalıdır. 

BAŞKAN — Zaten bu hususta teklifler de 
var, ayrı ayrı okutuyorum. 

MADDE 47. — îcra ve îflâs Kanununa 
83 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Efendim, bu hususta takrirler 
var, ıttılaınıza arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
önceden yapılan anlaşmalar, başlığı altında 

83 ncü maddeye eklenen madde (83 a) mn kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozealı 

BAŞKAN — Takriri izah sadedinde buyurun 
Sayın Ömer Lûtfi Bozealı. 
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ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; hususi hu
kuk, akit serbestiyeti ve karşılıklı anlaşmaya bağ
lıdır. Bugünkü iktisadi hayatta ve zaruretler 
karşısında tarafları bağlayıcı hükümler gerek 
alacaklının, gerekse borçlunun -ıleyhinde netice 
verir. Mer'i olan İcra ve İflâs Kanununa göre, 
maaş ve ücretlerin 1/4 üne kadar haciz olunabi
lir. Şimdi maaşımın 1/4 i m allı e uz o'lan bir kim
se, kazalarda ekseriya esnaf tarafından veya ci
varları tarafından yakînen bilinir. Bu memurun, 
maaşlı veya ücretli kimse piyasadan alış - veriş 
etmek istediği zaman vereceği senetleri, alan es
naf icra voliyle bunları tahsil edemiyeceğini bi
lir. Bu yüzden bu zatın, bu borçlanan kimsenin 
senedi itibar görmez. Vaktaki bu kimse, borçlana
cağı zlat ile, «maaşımın 1/4 i mahcuzdur. Fakat 
ben ödiyeceğim, ödiyemediğim takdirde yarısına 
kadar haciz edilmesine muvafakat ediyorum.» di
ye bir anlaşma yapabilir. Ve bu anlaşma da ha
len mer'i kanunlarımız karşısında muteberdir. 
Şimdi 83 ncü maddeye eklenen (a) fıkrası ile bu 
gibi anlaşmalar ortadan kaldırılmaktadır. Gerek 
tatbikatta bugünkü lüzumlu olan ihtiyaçlar bakı
mından anlaşmaların önlenmesi, gerek hukuk 
prensiplerine aykırı olması bakımından bu fıkra
ya lüzum yoktur. Mer'i olan kanun tatbikatında 
hiçbir şikâyeti mucibolmamıştı. Hakkına razı olan 
kimse, borçlandığı kimse ile karşılıklı olarak, rı-
zai olarak anlaşma yapıyor ve diyor ki, «-Arkadaş, 
evet benim maaşım mahcuzdur ama çocuklarımın 
elbisesi yoktur. Benim aldığım maaş olan bin li
ranın 250 lirası mahcuzdur. Geriye kalan 750 li
ranın 250 lirasını size vereceğim, 500 lirası ile de 
ben geçinebilirim.» diyor ve razı oluyor, hesabını 
yapıyor. Dükkân sahibi, esnaf, bakkal da elin
den senet almak suretiyle, eğer bu zat borcunu 
venmfödliği takdirde maaşının ikinci 1/4 ini 'de 
ben haczettirebilirim ümidiyle buna kredi açıyor. 

Bu tasarı kabul edildiği takdirde birçok me
murların kredi teminine imkân vermiyoruz. Bu
gün birçok büyük yerlerde mesken edinen arka
daşların maaşlarının muayyen bir kısmı bizatihi 
mahcuz oluyor. Bir başka alış veriş yapması için 
senet verdiği takdirde, maaşından başka geliri ol
mayan bir kimsenin hiçbir kredisi kalmaz. Bu
günkü itibarlar, krediler, şahıslardan çok mame
lekedir. Bu bakımdan muhterem heyet bu cihe
ti ve kıymetli komisyon da bu maruzatımı naza
rı itibara alır ve bu fıkra kaldırılırsa isabetli ola-
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çaktır. Bu bakımdan istirham ediyorum. Teşek- I 
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tura. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Bozcalı arkadaşımın verdi- I 
ği misallerde büyük bir hakikat payı vardır. 
Yani böyle müzayaka haline düşmüş olan bir 
memui', kanun karşısında haczedilecek imalı 
bulunmayan bir kimse, alacaklı hir şahsa mü
racaat etmek suretiyle malının veyahut maa-
ş.mn müuım u-r KI Ü mini lıac^e rıza g\ysieinıci.. 
suretiyle 'bir an için menfaat temin edebilir. 
Bizim komisyonumuz bu maddeyi kabul eder
ken bu ka,.,n manzurıar gözünden Kaçm.•; 
değildir. Fakat bunun yanında maaşının dörtte 
bin mahcuz o.an u.r mamurun, esnaıtan Kredi 
temin etmek için muvafakat göstermek sure
tiyle o an için geçimini temin edecek 'bir kredi 
sağlıyacağını kabul ediyorsak, bunun aksi de 
varittir. Biz lehine ve aleyhine olan şeyleri 
tarttık, fakat aleyhinde olan kusuru daha ağır 
olduğu kanaatindeyiz. Meselâ 'bir memur var-
u . j ; memur u.r maı aiu-Ken, yahut her hangi 
'bir şahıs bir muamele yaparken çok ile
rileri düşünemez. Bir yıl, iki yıl ilerisini dü
şünemez. Fakat o malı da almak arzusunda
dır. Çoluk çocuğunun, hanımının sıhhati ile 
ilgilidir, alacaktır. Efendim, haczi caiz olmı-
yan ne kadar malım varsa haczine muvafakat 
ediyorum, der ve o anda içinde bulunduğu 
müzayaka tesiri ile bir imza koyması müm
kündür. Gerçi burada 'bir akit seiL^stîoi var 
ama, yüksek Heyetiniz cemiyette ijir nizam 
kurmak vazifesi ile karşı karşıya (bulunu
yorsunuz. îlk defa borçlandığı anda mahzur te
lâkki etmediği bir hal, o haczin infaz edileceği 
günde büyük bir mahzur doğurabilir. Meselâ 
şimdi arkadaşımızın dediği gibi, maaşının, di
ğer kısımlarının da haczine muvafakat göste
ren bir memur, bütün imkânlarını kaybet
miştir. Yalnız maaşı vardır. Fakat borç vâdesi 
go ip. iç. hac7.e inkılâbettıği zaman, o maaşı da 
elinden aldığımız zaman, çoluk çocuğunun se
faletle karşılaşması da mümkündür. Binaen
aleyh, bir muamele yapılırken çok ileriyi dü-
şûnm •• .-m'ânının oimnması, o ilerideki an'iı ne 
cins bir felâketle o şahsı, o borçluyu karşıladı
ğının belli olmaması muvacehesinde, şahsın 
borç tahakkuk edip, haczedildiği andaki du- j 
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I rumu da, nazara alınmalıdır. O andaki muva-

ı'aKati - zaten evvelden yapılan muvafakatler 
muteber değildir, 'biliyorsunuz - haciz günün-
io.u muvafakati pek tabiî muteber olacaktır. 
Bu esbabı mucibe ile bu maddeyi kaldırdığı
mız takdirde, o anı savuşturmak için hu ka
bil taahhüt altına girmiş kiliselerin sefaletine 
sebebolmaktayız. Tatbikatta da bunun çok kö
tü mahzurları görülmüştür. Ne zaman haczi 
caiz olmıyan hir malın haczinin caiz oldu
ğuna karar verilirse, o an geldiği zaman, haciz 
yapılırken, namuslu bir borçludur, başka im
kânı vardır, haczi caiz olmadığı halde haciz 
anında muvafakat edebilir. Fakat evvelki mu-
va.alvit, mv.ıl .bir ûk.Lct 'ile geleceği fjjlli ol
madığı için büyük mahzurlar doğurabilir, den
miştir, bu fıkra konmuştur. Lehinde ve aley
hindeki noktai nazarları tarttığımız zaman 
.İL.JÜ, Dıv ag.i'iiK taşmıautadır, iaydalıdır, ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — (H-J a) üzerinde başka görüş
mek istiyen var 'mı?.. Yok. 

(Takrirler yok mu, sesleri.) 
Takrirler var efendim, üç tane takrir var, 

okutacağım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim. bu madde yenidir. Daha evvel kanunda 

1 mevcudolmıyan 'bir 'maddedir. Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu tarafından tasarıya ithal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ş:)mdi mesele PU : Bür kiımse, kanunun 82 nei 
ve 83 li'eü maddelerinde yazılı muafiyetlerden, 
is'tiisnal ardan faydalanabilecek vaziyette. Fa
kat kendisi borçlanırken, alacaklısı, (borç 
senedine şöyle b:r kayıt koyduruyor. Ben, 
îera ve iflâs 'Kanununun 82 nei ve 83 ncü mad
decinde yazılı muafiyetlerden faydalanmanı a-
yı şimdiden kalbul ediyorum, çeklinde ıbir mad
de ilâv.e ettiriyor. Şimdi bu mutebeır olsun 
mu, oi'masın mı? Yan ut bu ilâve muteber sa
yılmasın da, hacl'z sırasında 82 ve 83 ncü mad
delerin kendisine tanıdığı muafiyetlere aykırı 
bir haciz yapıldığı takdirde bu hacze itira'z 
etmemek sureliyle veyalhüt icra memurunun 
çekin'me'si halinde kendisi açıkça mulvafaka't 
beyan etmek suretiyle 82 nei maddenin kendi
sine tanıdığı korunma zırhından fayda'lan-

j nıaktan vaz mı geçsin? Yani hu iş, önceden 



ö. Senatosu B : 15 
mi olsun, sonradan mı! Eski tâbirle mukadde
ma mı olsun, mu ah/har olarak ,mı vukua 'gel
sin? Şimdi ikisi arasındaki fark aşikâr. Borç
lu ihtiyaçtadır, sıkıntılı vaziyettedir ve ik
tisadi 'bakımdan alacaklı karşısında daha za
yıftır. Talbiati'yle gayesine ulaşmak, parayı el
de edeIVilmek için kendisine önceden dtikte et-
Uirileıce'k olan 'böyle bir şartı kalbul etmeye çok 
müsaittir. 

Bımıı gönlü istemeden de kaibul eder. îs'te 
'bu vaziyetlerde hukuk nizamının vazifesi iki 
tarafın durumunu 'tartmak ve ikisi arasında 
eser seı'beöt irad° 'bakımından eşitlik yüksa ik-
tisaden zayıf olan tarafı korumaktır. Bütün 
kanunlarımızda bu 'böyle yapılmıştır. Getiri
len madde; Ibu esprirJJn ışığı altında kdbul edil
miş ve sevk edilmiştir. Biliyorsunuz Etonçlar 
Kanununda zamanaşımı diye bir müessese var. 
Alacaklı parayı verirken senet borçlu için «fben 
zamanaşımından faydalanmıyacağırn» diye bir 
kayıt koydursa bıi kayıt mutdber de'ğildi'r. 

Borçlar Kar ununda acık hüküm vardır. 
Ancak zamanaşımı tahassul etltikten sonra 
borçlu isterse zamanaşımını dermeyan etmez. 
Olnbilir ki va/oyvti müsaittir, arada zamanaşı
mı -tahassul e^mls olmasına rağmen kendVH 
mânrn vıe vicdanıon 'aran borçlu hr'ssetmekte-
dir re 'borcunu ödemek islter, ibu müdafaa si-
lâihını kullanmaz. «Efendim, zamanaşımı var:* 
Demez; mahkeme veva İcra dairesinde, takip 
konusu olan paravı öder. 'Borçlar Kanunu bu 
ciheti a.cıkca belirt "iiş'tir. Zamanaşımı tahaş
şüt ettikten .sonra kullanıp kullanmamak tnbi-
atiiy '̂e borçlunun^ iradesine terk edikibilmelidir. 
Oün'kü artık korkacak ihir şey yoktur. Paravı 
alrrm'hr, '\ına mravı verııez diye bir endişe
nin altında değildir. Halbuki, parayı verme
den sen şu zamanaşımından favdalanmamayı 
kaıbul et tarzında bir kayıt senede konulamaz. 
Borçlar Kanununda müruru zamandan iptıdaen 
feragat caiz delildir, diye 'bir hüküm vardır. 
Burada tıpkı buna benzer 'bir vazivet vardır. 
Dlvor ki. «'kanunun tanıdığı muafi'yetlende ön
ceden feragat caiz delildir.»1 Bu da pek tabiî
dir, çünkü arz ett^iim gi'bi, iktisadi vaz ;veti 
fenadır, iktisaden zayıf vaziyettedir. Bövle 
bir feragate çok kolayca yanaşabilir. Onun 
bu durumundan faydalanan alacaklı, âdeta hak
kını suiistimal eder. İşte ibu yüzden böyle bir 
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hüküm sevk ediOmifSr. Ama haciz yapıldığı 
sırada artık korkulacak bir şey yoktur. Borç
lu ses çıkarmaz, itiraz etmezse bu takdirde 
•mesele kalmaz. Haszi caiz olmıyan mallar da 
haczedilip paraya çeıvrıldbilir. Günkü 82 ve 
83 neü maddelerdeki hususlar re'sen nazara 
alınacak şeyler değildin*. Ancak şiikâye't yolu 
ile tetkik merciinde bunların düzeltilmesi iste-
neibilir. Şimdi durum bu. Peki, acaba meha
zımız olan 'isviçre'de va;ziıyet nasılıdır? İsv^çde 
Federal Mahkem'c.sinin en eski tarihten itiba
ren müstakar içtihadı !bu sevk ettiğiım'iz madde 
istikametindedir. Yani diyor ki; önceden ya
pılan feragatlar mutdber değildir. Sonradan, 
itiraz etmemek şartiyle 82 nci maddenin - on
ların 92 nci maddesidir- getirdiği muafiyet
ten faydalanmaktan vaz geç'dbilir, diyor. 

Simidi ibu içtihadı folz madde haline koy
muş -oluyoruz. Burada her hangi 'bir tereddü
de meydan vermemek ve içti'hat sahasında her 
iki istikamette kararsızlıkları önlemek fbakı-
mından madde haline getirmiş olu'Vorriz. Ka
nunun bu tadilinden faydalanarak 'bunu da hu
zurunuza sevk e'fm'iış bulun uyoruız. Bu (bakım
dan burada gerek Anayasaya aykırı ve gerek
se a.kit serbcı-'tisin'i Ühlâl eden bir cihet yoktur. 
Akit serbestisinden ibaihseden Anayasamızın 
40 ncı maddesi, bilindiği üzere, açıkça, ka
nun (bu hürriyetleri ancak kamu yararı a-maciy-
le smırlıyabil'r. hükmünü 'koymuiştıır. Burada 
kamu yararı an'i kârdır. Biraz evvel Nusrc't 
Tuna arkadanım da 'bu hususu gayet ıgüzel ifa
de ettiler, ihtiyaç içinde bulunan borçluların 
kendi şa'hıslarm. ailelerini ileride fevkalâde 
müşkül va:z'lve!tte bırakacak Ibirta'kım buna ben
zer taahhütler n-'tma girmeleri mümkündür. 
Bmlar bir val'anda'şm, b'ir ailenin mahvı ile 
neticelenebilecek şeylerdir.. Böyle vaziyetleri 
önlemede âmme menfaati bulunduğu da agi-
W d ı r . tste bu kabımdan gerek Anavasa ge
rekse akit serbestisi açısından, zıt menfaatleri 
teljf bakımından bu hüküm sevk edilmiş bu-
lunmaktadır. Takririn, varsa dip-er takrirlerin, 
reddini ve maddenin aynen kalbulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Bir soru var, Sayın Sözcü. Kâ 
mil Ooş'kunoğlu. tarafından 

Buyurun sorun efendim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (UŞAK) — Borç

lu 82 nci maddenin 12 nci bendinde ifade edi-
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I en evini, ki o baezedilemiyor, kendi arzusu i1] e 
ipotek ederek paraya çevirebilecek midir? Bu hü
küm paraya çevirmesine mâni olur mu, olmaz 
mı? Yani 12 nci maddıenin yazdığı ipotek mute 
bor midir? Şimdiki tatbikatta 83 neü maddede 
bıı hüküm olmadığı için ipotek hükmü caridir. 
Tatbikatta tatbik .mercileri ev satmamaya müsaa
de ediyor. Yani l)ir hüküm geliyor hayır efen
dim bunu siz ipotek cltmiş dl'manıza rağmen bu 
bir meskendir ve bu da bir akittir diyecekler. 

.Burada 82 nei maddeye göre bu ihlâl edilmiş gi
bi birşey oluyor. 

ANA Y AS A VIO ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİL APTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• Arz edeyim efendim, şimdi Sayın ar
kadaşımızın sualinin zabıtlara geçmesi bakımın
dan önce tekrar edeyim. Sayın Kâmil öoşkun-
oğhı arkadaşiım diyorlar ki, «Borçlu 82 nci mad 
denin 12 nci bendinde ifade edilen haline müna-
ısip evini - ki bu ev haciz edilemiyordu, - kendi 
arzusu ile ipotek etmiş ise, bu takdirde bu ipo
tek paraya çevrilebilecek midir? Oetirdiğimiz 
(83 a) mıaddesi ipotekde bir anlaşma olduğuna 
göre, ipotekli olan haline münasip evin paraya 
çevrilmesine mâni olur mu, olmaz mı?» sual bu, 
Şimdi cevap arz .edeyim. 

Efendim, yüksek .malûmunuz olduğu veçhile, 
ipotek bir gayrimenkul rehniidir. G-ayrimenkııl 
rehinleri, gayrimenkul mülkiyeti taikyideden aynı 
haklardandır. Bu vaziyette bir taraftan mülki
yet hakkı, diğer taraftan da, sonradan teessüs 
eden bir aynî hak karşılaşmaktadır. Getirdiğimiz 
madde aynî haklara, taallûk etmiyor. Getirdiği
miz madde sadece aynî hak sayılmıyan fakat mal
lar üzerindi1 birtakım kayıtlar husule getiren ta
kip hukukunun bünyesinde suigenieris, kendine 
mahsus mütalâa edilen haciz hakkındadır, onu 
istihdaf eder. Ve; taraflar arasında haczi istih-
daf eden anlaşmaları kapsar. Binaenaleyh (83 a) 
maddesini münhasıran alacaklı ile borçlu arasın
da önceden yapulan AH1 haczi hedef tutan anlaş-
imalara, matuf olarak mütalâa etmek lâzımgeliece-
ği kanaatindeyim.. Halbuki, ipotek bir gayrimen
kul rehindir ve bir aynî haktır. Bu hak, mülki
yet hakkım taikyideden bir aynî hak olmak iti
bariyle haczin ve bu maddenin şümulü dışında 
kalır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baıtur, 
SUPHt BATUR (Sinop) — Efendim şimdi 

bu maddede birtakım malların haczedilemiıyeceği 
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ve evvelden feragat olunamıy adağına dair hü
küm vardır. Menşeinde haciz veya feragat etse 
veya adam dışarı çıksa bu nasıl tefrik edilecek?. 
Çünkü içeride kabili haciz değildir. Dışarıya çık
tı adam nasıl olacak? Diyor ki, kabili haciz de 
ğil. Feragatte olmaz diyor. Dışarıya çıkan kişi
nin (izlerindeki para ne olacak? Anlıyamadım. 
biı* tenakuz var gibi geliyor bendenize. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Mfendim, biraz evvel arz ettim. Bıı 
madde önceden yapılan anlaşmalara aittir. Au-
laşmalar söz konusudur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim feragat 
edilemez deniyor.. 

ANAYASA. Vb) ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamlla) — Efen
dim, arkadaşım mâruzâtımı iyi takibetımiemişler. 
Haciz sırasında feragat caizidir, haciz sırasında 
•itiraz etmemek suretiyle bu hacze muvafakat ede
bilir demiştim. biraz evvel. Sizin sorunuz, haciz 
sırasındaki muamelelere taallûk ıcder. maddede 
ise henüz haciz yok, icra takibi yok, sadece borç 
lamımı muamelesi var. Bir adam, diğer bir ada
ma, para veriyor, borçlanma sırasında alacaklı di
yor ki, ben şu maddeyi koyacağım, ilerde sen 
parayı ödemezseu, takibata geçtiğim zaman se
nin haczi kabil olmıyaıı mallarına haciz koydura-
bileyim. Bunların haczi kabil değildir diye iti
razda bulunma, hakkından şimdiden feragat et, 
diyor. Borçlu peki efendim diyor. Daha ortıalda 
icra takibatı yok, haciz yok, icra dairesinin yü
zünü göı *.m em işlerdir. Maidde buna aittir. 

SUPHİ BATUR ('Sinop) — Sorduğum sual 
o değil. 

ANAYASA VK ADALET KOMİSYONU 
iSÖZOÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Şim
di arkadaşımız diyor İki, haciz şıramsında böyle 
haczi kabil olmıyan bir mal görülürde haczedilir-
se ne olur? Borçlu itiraz ederse, tetkik merciin
de itiraz tetkik edilir, karara bağlanır. İtiraz et
mezse haciz yürür, satış safhasına gelir. Mesele 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN -- Sayın Fikreni Özden. 

EKREM ÖZDEN (İSTANBUL) _ Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlarını, (8:5 a) mad
desiyle, 82 ve 8:] neü .maddeler de yazılı olan. 
haklardan hidayette bir mukavele ile vazgeçil
memesi hususunda yeni bir hüküm getirilmiş bu-
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Ilımıyor. Burada önerge veren muhterem arka
daşımızla, bu maddenin kaldırılmasını istiyen 
arkadaşlarımız arasındaki ihtilâfımız şuradan 
ileri geliyor. Her mukavele serbesttir. Kanuna, 
âdaba vle ahlâka ımııgayir olmadığı takdirde 
her mukavele yapılalbilir. Her vatandaş diğer 
bir vatandaşla 'böyle bir ımukavele yapabilir. 
Neden böyle bir mukavele yapmış olmasın? 
Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki Ka
nunu Medenide böyle cemiyetin, şahsın hakkını 
bidayetten müdafaa edici kaideler sevketmiştir. 
Kanunu Medenide vardır. Bunların en tipik 
misali, iş akdinin 10 seneden fazla olamayaca
ğına dair maddedir. 

Yine Kanunu Medeninin esas hükümlerinden 
bir tanesi de Ibıı olduğuna göre, burada itiraz 
eden arkadaşlarımız ve maddenin kaldırılmasını 
istiyen muhterem senatörler nasıl oluyorda 
bu maddeye itiraz etmiyorlar. Şu ıha/İde akit ma
demki serbest, bir adam diğer bir adamın iş akdi 
yapabilir. Niçin on seneden fazla yapamasm? 
Burada çok ince bir nokta var. Şahsın hürriye
tinin orada fazlaca tahdit edilmesini istihdaf 
eden âli bir düşünce mevzııubahistir. Burada 
şahsın yaşama hakkını müdafaa edıen ve onu bi
dayette koruyan bir prensip vaz'edilmiştir ki.., ye
rindedir. Nusret Tuna ve Komisyon Sözcüsü ile 
bu meselede beraberiz. 

ipotek işine gelince : Muhterem sözcü arka
daşımız, açık açık ve gayet beliğ bir lisanla izah 
buyurdular. Bu akit suiigeneris bir afcittir, Gay
rimenkul ılahmidir. Aynî bir hakka taallûk eder. 
Bu itibarla bu maddenin kapsamı haricinde ka
lır. Bu ımaddıe ile ipotek [hakkını birbirine ka
rıştırmamak lâzımgelir. Bir de arkadaşlar, bir 
insan temyiz hakkından bidayeten vazgeçilebilir 
mi? Muhterem hukuçıılara soruyorum. Ben de
sem ki, açtığım bu dâvayı temyiz etmiyecoğim. 
Bundan bidayeten vazgeçebilir miyim? Vehlei 
fılâda insan vazgeçebilir gibi geliyor. Hayır ar
kadaşlar, temyiz hakkından vazgeçilemiyor. Fa
kat Temyiz Mahkemesi, temyizi müddetinde 
yaparsa evrakı tetkik ediyor. 15 gün zarfında 
temyizden vazgeçiyor ama aklı başına geliyor, vaz
geçtiğinden vazgeçiyor, 15 gün içinde temyiz edi
yor. Temyiz Maihkemıesi vazgeçmeyi muteber ad
detmiyor ve temyiz ediyor. Bu da bidayeten 
yapılmış bir hakkın sonradan yerine getirilmesi 
için konulmuş bir prensiptir. Temyiz de gayet 
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güzel, yerinde içtihadetmiştir. Bu itibarla sevk 
edilen madde yerindedir. Önergenin reddini is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt, 
ÎSMAtL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Münakaşa mev
zuu olan (83 a) maddesi icra ve iflâs huku
kumuza yepyeni bir hüküm getirmiş bulunmak
tadır. Benim şahsi ve hukukî kanaatime göre bu 
hükmün ısdar edilmiş olmasında bir isabeti hu
kukiye vardır. Öğleden evvelki konuşmalarda, 
burada konuşan bir senatör arkadaşımız, «Yal
nız ve yalnız alacaklıları koruyan ve alacaklıyı 
sanki müdafaa eden bir şekilde bu kanun hazır
lanmıştır.» dediler. Bu getirilen yeni hüküm 
de .sanki borçluyu müdafaa eder gibi bir mahiyet 
taşımaktadır. Benim şahsi kanaatime göre, bu
günkü ihtiyaca cevap veren bir maddedir bu. Se
bebi, borçlunun .•müzayaka halinde bulunmasın
dan dolayı daha evvel yapılmış bulunan bu mi-
süllû muamelelerde muteber olması iktiza eder. 
Sözcü arkadaşımızın yine burada izah ettiği veç
hile, haciz sırasında bu yapılan muamelelere mu
vafakat muteber bulunduğuna göre, daha evvel 
yapılmış (bulunan bu muamleleye muvafakat'in 
muteber olmaması lâzımdır. Anladığım mânada, 
bir kanun çıkarken, adaletli olması lâzımdır. 
Adalet bir bütünün parçaları arasında ahengi te
min edebilmesidir, arkadaşlar. İcra ve İflâs Ka
nunumuzun iki bütünü vardır; biri alacaklı, di
ğeri borçlu. Bu borçlu ve alacaklı arasındaki 
ahengi temin edebilirsek - Aristonun tâbiri ile -
mutlak olarak adalet bir bütünün parçaları ara
sındaki ahengi temindir. Şu hale göre bu yere 
ve bu kürsüye geldiğimiz zaman yalnız alıcının 
veya borçlumun müdafaasını değil, ikisinin.de le
hine izhar edilmiş bulunan fikirlerin müdafaasını 
yapmak ve bu sebeple âdil olanı kabul etmek zo
rundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebepledir ki mad
denin tâdili için verilmiş önergenin reddini ve 
hükmün aynen tasvibi lehinde oy vermenizi is
tirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlarım, yeni sevk edilen madde ka
bul olunduğu takdirde 82 nci maddenin 12 nci 
fıkrasında borçlunun haline münasip evi istisna
lar arasında idi. Arkadaşlar, gayrimenkul relı-
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ninin ve ipoteğinin ayrı bir muameleye tâbi olun
duğundan bahsettiler. Aynen bu maddenin bu 
fıkrası içerisine girer. Mer'i olan mevzuatınız 
karşısında bir ev alan kimse bu evin bir kısım 
borcu için veya şahsi bir tek malı olan evini ipo
tek etmek suretiyle kredi temin edip para olarak 
bir iş yapma imânını buluyor. Bu rehnin pa
raya çevrilmesi, böyle (83 a) maddesi gibi şim
diye kadar mevzuatımızda böyle bir hüküm ol
madığından, yapılabilmekteydi. Bu hükmü ka
bul ettiğimiz zaman hiçbir kimsenin mesken ola
rak kullandığı evini rehin etmesi imkânı kalmaz. 
Ve bu rehin de satılamaz. Çünkü Temyiz Mah-
tl:cwin'm muıstalkar içtihatlarımda rehne dair 
hükümlerle değil, ki hukukçu arkadaşlarımız 
ısrar ediyorlarsa sarahaten maddeyi göstersinler, 
kendilerine cevabımızı vereceğiz, tcra ve iflâs 
Kanununun m hükmünden faydalanarak Temyiz 
Mahkemesi diyor ki, bir kimsenin bir gayrimen
kulunu, evini rehin etmesi sırasında önceden 
satışına muvafakat etmiştir. Bu bakımdan satıl
masında mâni ve mahzur yoktur. Meskeniyet 
iddiası mesmu değildir, diyor. Bu da müstakar 
bir içtihattır ve buugünkü mahkemelerde buna 
•uygun olarak rehin edilmiş bir evin bir ikamet
gâhın rehninin paraya çevrilmesi yoluyla vâki 
talepte satış yoluna gidiliyordu. Rehinler hak
kındaki hükümlerimiz de yani gayrimenkulu t.;k-
yidedıen hükümlerin .hiçlbiüisi şu hususi hükmü 
kaldırmaz ve buna mugayir ve muhalif bir hüküm 
de mevcut değildir. Kıymetli hukukçu arka
daşlarım gayrimenkul ipoteği arasından, mesken
ler için de hususi bir ipotek maddesi tâyin ve 
tasrih ederlerse, lütfetsinler. Ben olmadığına 
kaaniim. Eğer olsaydı Temyiz Mahkemesinde 
uzun uzadıya münakaşalara yol açmaz ve bu icra 
ve iflâs Kanununun şu hükmüne istinadetmez-
lerdi. Burada sadece beyanların zapta geçmesi, 
maddenin sarahati karşısında tatbikatta birçok 
müşkilât doğurur, borçluya yardım yerine, borç
luların hiçbir itibarını bırakmaz şeklinde bir 
hüküm vaz'etmek suretiyle onları ızrar ettiğimi -
70 kaaniim. işgal ettim, özür dilerim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz 82 nci maddenin son fıkrasında şöyle bir 
hüküm vardır; 2, 3, 4, 5, 7, ve 12 numaralı bend-
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lerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğ
maması haline münhasırdır. 12 numaralı bend, 
borçlunun haline münasip evi, diyor. Yaır de
mek ki, borçlunun haline münasip evinin hacze-
dilememesi keyfiyeti, borcun bu ev bedelinden 
doğmaması halinde mümkündür. Eğer alacak, 
evin bedelinden doğuyorsa o ev hakkında bir is
tisnayı, kanun kabul etmiyor. Eğer Sayın Boz-
calı arkadaşım son fıkraya bakarlarsa evin be
delinden doğan bir alacak hakkında istisna 
mevzuubahis değil. Bu noktayı böylece belirt
tikten sonra yine biraz evvelki aynî hak ve ha
ciz bahsine geçeceğim. Arkadaşlar, bu İcra ve 
iflâs Kanunu bir icra usulü kanunudur. Şimdi 
haklar, hususi hukuktaki haklar, bilhassa mal 
varlığına giren haklar, bir şahsın, bir ferdin 
mal varlığına giren haklar İcra ve İflâs Kanu
nunda yer almaz. Onlar hususi hukukun temel 
kanunu olan Medeni Hukukta ve Borçlar Hu
kukunda yer alır. Bizde de böyledir. Medeni 
Kanunumuzun aynî haklar adını alan kitabı ve 
Borçlar Kanunumuz bir kimsenin mal • varlığı 
dediğimiz eski tâîbıirfe mamelek dediğimiz naikil 
ile kabili takdir ve takvim olan bütün varlığı
nı ihtiva eder. Mülkiyet, aynî haklarda düzen
lenmiştir. ipotek, aynî haklarda düzenlenmiş
tir. Menkul rehni oradadır: Zilyedlik; orada
dır. Diğer bütün irtifak hakları: intifa hakla
r ı ; hepsi aynî haklarda yer almıştır. Bunun ya
nında mutlak haklardan olmıyan, şahsi ve 
izafi haklardan olan Borçlar Kanununun vatan
daşa getirdiği, tanıdığı haklar da vardır. Onlar 
da Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Demek-
ki temel kanunlar ile usul kanunlarını birbirle
riyle karıştırmamak lâzımdır. Ne Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda, ne İcra ve iflâs Ka
nununda temel haklar yer alır. Bu kanunlarda 
temel haklar, hususi hukuktaki esas haklar yer 
almaz. Hususi hukuktaki esas haklar bu kanun
larla düzenlenmez. Durum böyle olunca icra ve 
İflâs Kanununun herhangi bir maddesi ile esas 
hukukun kanunu olan Medeni Kanunun aynî 
haklar kitabında düzenlenmiş bulunan bir hak
kın ortadan kaldırılması mevzuubahis olamaz. 
Bu bakımdan arkadaşlarımızın tereddüdüne 
mahal yoktur. Bu (83 a) maddesi ipotek halin
de hiçbir tehlike ve mahzur teşkil etmez, ipote
ği ref eden bir istikamette yorumlanamaz. 

Arkadaşım Sayın Bozcalı, kredi endişesiyle 
bu maddenin kaldırılmasını istemektedir. Hal-
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buki, diğer konuşan arkadaşlarım da, bende
niz de durumu elimizden geldiği kadar Yük
sek Heyetinize canlandırmaya çalıştık. Hayatı 
mazbut olmıyan, kumara, eğlenceye çok düşkün 
insanlar vardır. Veyahut çok sıkıntılı bir du
rumda onu ıbunu, tâbir caizse, dolandırmak
tan başka çaresi kalmamış insanlar vardır. Böy
le insanlar, ellerindeki mahdut bir iradı, maa
şı, Emekli Sandığından gelen bir geliri, herhan
gi bir şeyi, bu 82 nci maddede haciz dışında bı
rakılan şeyleri, gayesine ulaşmak için, kumar 
oynamak ve arzu ettiği şeyleri alabilmek için 
seve seve feda edebilirler, hiç arkasını düşün
meden. işte bu, böyle vaziyetleri önlemek için 
konmuş b'r hükümdür ve kanunumuzda bir
çok yerlerde buna benzer hükümler mevcuttur. 
Yani Devletin vazifesi, sözleşme hürriyeti var
dır, diye vatandaşlarını kendilerini ve aileleri
ni tehlikeli birtakım taahhütlere sokabilecek 
bir serbesti içerisinde bırakmak değildir. 

Bu taahhütlere, bu tehlikeli, yıkıcı taahhüt
lere mâni olmak istenmiştir. Anayasa da buna 
cevaz vermiştir, kamu yararı da bu istikamet
tedir. işte bu hüküm, arz ettiğim bu sebepler
le gelmiştir. Şimdi doğrusunu düşünecek olur
sak, bunun kredi ile de alâkası yok
tur. Aklı başında bir kimse bir mü
essese veya bir şahıs da kredi açarken pek 
tabiî olarak karşısındaki insanın durumunu 
tetkik etmekle mükelleftir. Kanunun verdiği 
imkânlar dairesinde alacağımı tahsil edebilir-
miyim, edemezmiyim diye düşünmesi lâzımdır. 
O düşünmesin, borçlu sonuna kadar taahhüde 
girsin ve icabında takibata geçildiği zaman ada
mın bir kuruş yiyecek parası bırakılmasın, her-
şeyi alınsın, bidayette bunu taahhüt etmiş. Böy
le şey olur mu arkadaşlar? Nizamı âmme intiza
mı âmme diye bir şey vardır. Bu cemiyette kamu 
düzenini, intizamı âmmeyi tamamen ihlâl eden 
bir vaziyet olur. Nitekim, bu İcra ve iflâs Ka
nununun kabul edilmesine ve devletin hususi 
hukuk sahasına müdahale edip, Ahmet'in ala
cağını Mehmet'ten almasına, zor kullanmasına 
sebep de budur. Bunu yapmazsınız, vatandaş
lar birbirleriyle gırtlaklaşacaklar, kendi hak
larını tahsil etmek için. Bu sebeple eski klan 
devrine, aşiret devrine mi dönelim? Buna im
kân yok. O halde 20 nci asır devleti, nizam dev
leti, hukuk devleti, müesseseler devletidir. Bu 
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müesseseler içinde vatandaşların her biri ken
disine tanınan hakları kullanmak ve kendisinin 
yükümlü olduğu mükellefiyet ve cevibeleri ye
rine getirmek durumundadır. Bu bakımdan ar
kadaşlarımın sadece hudutsuz bir kredi endi
şesi ile çıkmasını arzu buyurdukları bu yeni 
maddenin kanunun tatbikatında birinci dere
cede önemi haiz olduğunu tekrar belirtmek is
terim. Gene bulunmıyan arkadaşlarımız için tek
rar edeyim. Senelerden beri isviçre'nin Temyiz 
Mahkemesi olan Federal Mahkemenin içtihat
ları da bu şekilde tecelli etmiştir. Federal Mah
keme bidayette yapılan feragatleri muteber 
saymamıştır. Tamamen ilim sahasında tecelli 
eden fikirlere ve Yüksek Federal Mahkemesi
nin içtihatlarına uygun, olan bu maddenin ka
bul buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcüden bir sual var, 
buyurunuz Sayın Etker. 

RÎFAT ETKER (Ankara) — Şimdi bir kü
çük çiftçi farz edelim. Bunun iki tane öküzü 
vardır. Bunlar ile iaşesini temin etmektedir. Bu 
iki öküzü karşılık göstererek borç alsa bu öküz
ler haczedilebilecek mi. Endişe ettiğim budur. 
Yahut öküzünü rehin etmek istiyor. Fakat kar
şısındaki adam haczedilmez diye para vermek
ten çekiniyor ve öbür taraf da para tedarikinde 
müşkülât çekiyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Kısaca arz edeyim, bu maddenin ba
his buyurduğunuz misaldeki durum ile bir ilgi
si yoktur, ilgisi şu bakımdan olabilir: Bir men
kul rehni ileri sürüyorsunuz, ipotek değil tabiî 
hayvan haczi olduğuna göre, menkul rchnidir. 
Bizde menkul rehnindc bilhassa hayvanlar üze
rinde rehni müessesesi maalesef işlemiyor. Be
yefendi. Tatbikatı yok. Çünkü menkul rehni 
için özel bir sicil var. O özel sicili, Medeni Ka
nunu aldığımızdan beri bir türlü tesis edeme
dik. Çünkü malûmuâliniz, bu hayvan rehninde 
bir özel sicille yazılacak, hayvan gene sahibi
nin elinde kalacak, bunu yürütemiyoruz. Tat
bikatta bu işlemiyor. Gene Medeni Kanunun 
bir hükmüne menkul rehninin kanuni olarak 
vücut bulabilmesi için mutlaka teslim edilme
si lâzımdır. Yani teslimi meşrut şekilde rehin 
vardır. Eğer siz saatinizi bana rehneder fakat 
saat sizin cebinizde kalırsa bu relinin kıymeti 
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yoktur. Saati bana vermeniz icabedeer. Bana I 
teslim etmeniz lâzımdır, rehin olabilmesi için. 
Aşağıda geleceğimiz bâzı maddeler var. O mad
delerde bu menkul rehniuin nasıl paraya çev
rileceğine dair çok tafsilâtlı-ve tatminkâr hü
kümler getirilmiştir. Şimdi farz edelim ki, bi
zim memlekette hayvan üzerinde menkul reli
ni isliyor. O sicillet tesis edildi ve hayvanlar 
rehnedebiliyor. Para da ödenmedi, paraya 
çevrilecek. Bu suretle sizin sorunuza geliyoruz. 
Bu takdirde o hayvanlar paraya çevrilecektir 
beyefendi, Çünkü kendisi bunu bir aynî hak ile 
takyidetmiştir. 82 nci maddedeki hacizden is
tisna eden muafiyetten faydalanması söz konu
su değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 83 ncii maddeye eklenen 83/a 
üzerinde başka konuşmak istiyen var mı? (Baş
ka takrirler var sesleri) Onları da okutacağım 
efendim. 

ÖMRR LÛTFl BOZCA LI (İzmir) — Benim 
de bii" takririm var, okunsun. 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bey, takrirleri 
okutalım, sizin takririnizi de okutacağım. 

Sizin takririniz esasen çıkarılmasını âmirdir, 
en aykırı takrirdir, oya arz edeceğim. Diğer iki 
takrir de, ilâve istiyen takrirlerdir. Buyurun 
Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, özür dilerim, Komisyon Baş
kanı arkadaşımız 12 nci fıkradan sonra gelen 
son fıkrada bu meskenlere taallûk ^den \2 nu
maralı bendin -bizatihi istisna edildiğinden bah
settiler. Benim mâruzâtım bu istisnaya münha
sır değildir. Bu istisnaları dahi tatbikatta ko
laylıkla anlamaya imkân yoktur. Kğer bir kim
senin alacağının sebebi o malın alınmasından 
doğmuş ise o borç için o malm haczine cevaz ve
riliyor, bu istisna ile. Simidi bir kimse Ahmet'
ten ev saitınalacak. Yarı 'bedelini ödemiş ve ya
rısını da satınaldığı evi ipotek yapmak suretiy
le borçlanmışsa bu âkit tapusunda görülür, ve 
anlaşılır. Doğrudur ve menşee bu ıgirer. Vo fa
kat bu evi A dan satmalmış, kendisinde meveud'-
olan 20 bin lirasını- vermiş, '5 bin lirasını üçün
cü bir şahıstan ödünç almıştır. Evinli de bu 5 
bin lira için ipotek etmiştir. Bu 5 bin liranın evin 
bedeli olduğunun ispatına 'imkân yoktur. Çünkü 
gizli olarak oradan almıştır. Sebebi, isterse ev | 
bedeli olarak alınmış olsun, istense kendisi bir i 
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I 'başka analı almak veya bir başka işte kullanmak 

için almış olsun, o beş bin liraya bu evin ipotek 
edilmesi halinde, bu beş bin lirayı evin borcuna 
mı verdi; kızını evlendirecekfti, ona mı masraf 
etti, oğlunun borcu vardı, ona mı verdi, bir ara-
Iba satınaldı, ona mı verdi? Bunlar kısımlara ay
rılamaz. Bu bakımdan bizatihi istisna edilen hu
suslar, muayyen olan mallar için kabili tatbik 
ise de, böyle borç alındıktan sonra mütenevvi 
mallara verilen, paraların o mal için sarf edildi
ğinin, ispatı güç olduğundan istisnaların ayniyle 
tatbiki de kabil değildir, tatbikat da İni olmu
yor. 

Bu bakımdan, Komisyon Başkanı kıymetli ar
kadaşımın bu izahatı benim takririmde ileri sür
düğüm iddialarımı ve mucip sebeplerini cerh 
edecek mahiyette değildir. Kaldı ki, tatibilmtta 
bugüne kadar hiçbir zaman bu âıkid serbstliğin-
den istifade edilerek yapılmış olan bu gibi mua
melelerden bugüne kadar hiçbir şikâyet vâki ol
mamıştır. Hukukçu arkadaşlar varsa misal gös
tersinler. İstisna olarak bir kimse kumarcı imiş, 
şu imiş, bu imiş, parasını kurtaramamış. Böyle 
istisnalar için biz kanun vaz'etmiyoruz. Biz, mem
leketin ihtiyacı olan ve lüzumu hissolunan hu
suslarda kanun getiriyoruz. Mer'i olan bu mad
dede, ki (83 a) şimdiye kadar yoktu ve bunlara 
da hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadı. Bugün Ko
misyonun bu fıkra, üzerindeki, ek bir fıkra, üze
rindeki ısrarının, halen memleketin lüzumlu kıl
dığı hususlardan olduğuna kaani bulunmuyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Komisyon Başkam. 

ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ 
(Aydın) - - Muhterem Başkan, muhterem Cum
huriyet Senatosu üyeleri. Arkadaşlarımızın bu 
fıkra üzerindeki hassasiyetle duruşları hakikaten 
bizi de memnun ve mahzuz etti. Ancak, izah ba
kımından muhterem arkadaşım çok ihatalı ve ge
niş bir izahata girdiği için asıl teminat mahiye
tinde olan kısım zannediyorum ki, nazardan kaç
mış olacak. Şimdi takip yolları burada ayrılıyor. 
Alacağın tahsili cihetine gidildi mi o zaman ha
ciz yoluna gidilir. Yani, .senetli, senetsiz her han-

I gi bir belgeye, hattâ ilâma dairi istinadetse, bu 
I alacağın takip yolu haciz yoludur. Binaenaleyh, 
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bu haciz yoliyle yapılan (takiplerle relinin paraya 
çevrilmesi yolu ile yapılacak tabipleri tefrik et
memiz icaibcder. Fıkra, Sayın Artus'ım da bah
settiği gibi burada 82 ve 83 neü maddelerde gös
terilen gayrikabili haciz veya kısmen haczi caiz 
olan şeylerin daha 'evvelce bunlardan feragat edi-
lemiyeeeği hususunu getiriyor. Bu, gayrimenkul 
rehnine, menkul rehnine dair her hangi bir is
tisna. getirmiyor. (rayrimenkül Veya menkul reli
ni yapıldığı anda, zaten bu gayrimenkul üzerinde 
82 ve 83 neü maddelerdeki hakları dermeyan 
edemiyeeeğini peşinen kabul etmiş sayılır. Bu 
itibarla peşinen bir feragat değil, rehni yapmak
la artık dermeyan edemez. İsterse o gayrimen
kul veya menkulün bedelinden doğarsa, ister
se her hangi bir surette teminat mahiyetinde 
dah'i gösterse rehin paraya çevrilme yolu ile gi
der. Binaenaleyh maddedeki haciz tâbirinin şü
mulü dışında kalır. 

Binaenal yeh menkul ve gayrimenkul rehni, 
daima naraya çevrilebilir. Karsısında ne mes-
VATL iddin «I ve ne de onun erbi birtakım iddialar 
^aT.rn^^m'nfi imkân vardır. Bu itibarla favdalı 
o^enk bu veni hükmün kabulünü Komisyon 
n̂ (1T1c, 'han d^ Savın Sö^eüve iştiraken talebetmek-
+P*HITI Hürmetlerimle. 

BAKAN — Üç takrir vardır efendim, üçünü 
de okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yükseik Başkanlığına 
Önceden yapılan anlaşmalar başlığı altındaki 

83 neü maddeye eklenen madde (83 a) nm kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Başkanlığa 
(83 a) maddesinin sonuna (ancak borçlunun 

evvelden yazılı bir taahhüdü olmadığı takdirde 
maaşının 1/4 ten fazlası haczedilemez) fıkrası
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüs ey i n. Kal p a ki ı oğl u 

Sayın Başkanlığa 
1. 47 nci maddeye tekabül eden 83-a mad

desinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadilini. 
Madde 83. a — 82, 83 neü maddelerde yazılı 

mal ve hakların haciz olunabileceğine dair önce
den yapılan anlaşmalar muteberdir. 

10.12.1964 0 : 2 
Ancak bu anlatmalar önceden belli olmıyan 

hak ve alacaklara teşmil ledilmez. 
2. 83-b maddesinin de metinden çıkarılma

sını arz ederim. 
Afyon Kaharisar 

Mustafa Yılmaz îneeoğiu 
BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecesine 

göre oylarınıza arz edeceğim. Sayın Ömer Lûtfi 
Bozcalı tamamen tayymı istemektedir. Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ABTUS (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum 
efendim. Ka'bıı! edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir 

Şimdi Kalp aklı oğl u'nun takririni yeniden 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
Katılmıyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, takririmi izah etmek istiyorum, henüz 
okunmuş bulunmakta. (Oylamaya geçildi ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmiş bu
lunuyoruz... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, takriri henüz okuttunuz ve konuşmak 
istiyen olup olmadığını sormadınız. 

BAŞKAN — Takririnizi izah sadedinde bu
yurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim bizim takririmiz daha nnitevazidir. 
Sayın komisyonun (83 a) maddesini teşkil eden 
hükmün tamamını ortadan kaldırıcı mahiyette 
değildir. «İcra ve İflâs Kanunun 83 neü mad
desinden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir.» 
denildikten sonra (83 a) da şöyle söyleniliyor: 
«82 ve 83 neü maddelerde yazılı mal ve hakla
rın haczedilebileceğine dair önceden yapı
lan anlaşmalar muteber değildir.» Biz bunun 
altına şunu ilâve ediyoruz. Ancak borçlunun 
evvelden yazılı bir taahüdü olmadığı takdirde 
maaşının 1/4 den fazlası haczedilemez.» 

Şimdi, az evvel şu maddenin tamamı üzerin
de bir müzakerede bulunuldu. 

Kıymetli arkadaşlarım; hepiniz şunu sarih. 
olarak biliyorsunuz ki, âdaba ve ahlâka muğa-
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yir olmıyan akitler muteberdir. Âdaba ve ahlâ- I 
ka mugayir olmaması şartı ile akit siarbeslîs'ni 
Borçlar Kanunumuz ki umumi mahiyettedir, ka
bul etmiş bulunmaktadır, kaldı ki, komisyonun 
muhterem sözcüsü bu kürsüde bugün üç kere 
muhtelif konuşmalarında akit serbejt isinin Ana
yasaya göre de serbest olduğunu ifade etmiş 
bulunuyorlar. Peki, ben şunu hissettim arkadaş
lardan. Diyorlar ki, alacaklının daima kuvvet
li, borçlunun daima zayıf olduğunu düşünerek 
borçluyu vikaye için 'böyle hir maddenin vaz'-
ına zaruret gördük. Yani bu fikirle ne demek 
istiyoruz? Bir nevi - teşbihte hata olmaz ise -
taahhüde giren insanları haciz altında Vesayet 
altına alınabilecek kadar kendi hukukî me
suliyetlerinden bihaber, zavallı, iradesi zayıf kim- I 
seler olarak kabul ediyoruz. Geliyorum ben, di
yorum ki, hayır, senin irade serbestliğini kabul 
etmiyorum... 

Kıymetli arkadaşlarım, 18 yaşını bitiren 
bir insanın, meğerki aklı, şuuru yerinde olma
dığına dair bir raporu olmasın, bütün hukukî 
tasarrufları muteberdir. T. Ceza Kanunu bu
nun istisnasını teşkil ederdi. 21 yaşını bitir
meden hiç kimseye tam ceza verilmezdi. Ce
zai ehliyeti yarım telâkki edilirdi. Şimdi o dahi 
bunu fazla gördü. 18 yaşını bitiren kimseye 
şimdi ceza neyse tamamı veriliyor. Ceza huku
kunda dahi bu böyle iken hukukî bir borçlan
manın bahis konusu olduğu akit se ı ta t îs i için
de biz borçluyu daima zayıf 'telâkki ederek, ken
disinin serbest akdine Devlet olarak müdahale 
ediyoruz ve diyoruz ki; sen istediğin gibi malı 
alamaz, istediğin gibi alsan da istediğin gibi 
serbest bir akit yapamazsın. Senin varidatının 
veya gelirinin üzerinde tasarruf hakkını ben 
Devlet olarak geliyor, el koyuyor, müdahale edi
yor ve muayyen nisbette indiriyorum. Sen be
nim himayem altındasın. Ama öbür taraftan, 
Borçlar Kanununda diyoruz ki akit serbestisi 
vardır. Daha ileriye gidiyoruz Anayasamız da 
bu esası kalbul etmiş Lir diyoruz vie Umumi kai
de olarak şunu vaz'ediyoruz. Âdap ve ahlâka 
mugayir olmıyan anlaşmalar serbesttir. Arka
daşlarım görüyoruz ki şu mütevazi teklifimizde 
âdaba ve ahlâka mugayir hiçbir cihet yoktur. 
Gerçekten komisyonumuz diyor ki, biz bundan 
doğabilecek mahzurları düşünerek bunda zaru
ret görüyoruz. Ama kıymetli arkadaşlarım, bu 
maddenin kabul edilmesiyle de alacaklılarla borç- | 
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I kılar arasındaki münasebetin bozulacağı endişesi 

ni hiç duymuyor muyuz içimizde? Bugün dünya-
I nm gittiği istikamette Türkiye'de gidiyor. Na

sıl oluyor bu 10, 15 sene evveline kadar bu 
memlekette taksit diye bir mevzu yoktu. Üç 
bin, beş bin liraya bir malı ancak peşin para
sı olan alırdı. Hususi kredisi olanlar alırdı. Ama 
bugün ne oluyor? Bir sürü ev eşyası, halıdan 
tutunuz da çamaşır makinasma kadar taksitle 

I almıyor ve satılıyor, işte bunlar taksit sure
tiyle alınıp satıldığı içindir ki, müstehlik alma 
imkânı buluyor, müstahsil veya sanayici de böy
lece satmak imkânı buluyor ve memlekette, dik
kat buyursanız, trikotajdan başlayınız muhte
lif cins makinalara kadar bir imalât artışı gö
rüyoruz. Bunun üzerinde ıbizler, kanun vâzıı 
olarak, durmaya mecburuz. 

Bugün bir Arçelik imalâtı, bir sicmens ima
lâtı Türkiye'de bol miktarda satılabiliyorsa bu 
taksitli satıştan dolayıdır. Ve imalâtı da artırı-
labiliyor. Böylece de memlekette makina sana
yii teessüs ediyor. 

I Şimdi muhterem arkadaşlarımın birisi de
di ki; akit serbestliği sonuna kadar değildir. 
Nitekim Kanunu Medeni de 10 seneden fazla 

I iş akdi yapılamaz, hükmünü ihtiva etmektedir. 
Zannediyorum yanlış söylediler. Kanunu Me~ 

I demde böyle bir hüküm yoktur. Olsa olsa Borç
lar Kanununda vardır. Evet doğrudur. Fakat 
muhterem arkadaşlarım, iş akdinin mevzuu ile 
bu borçlanma maddesini ihtiva eden mevzu bir 
midir? Biri alacak veya borç üzerinde tasarruf
ta bulunmasıdır, diğeri hürriyete mütedairdi/. 
Bir iş akdi, hürriyeti tahdidettiği içindir belki. 
Belki değil, muhakkak. On sene dışında bir ka
nun vâzıı, .bir i§ akdini fazla görüyor ve insan 
hürriyetini tahdideder mahiyette bulduğu için 
bunun fazlasına müdahale ediyor. Belki bura
da bir âmme nizamı veya intizamı düşünülebi-

I lir. Ama bu 83 a maddecinin sonuna ilâve edi
lecek, ıborçlunun evvelden yazılı taahhütdo bu
lunmadığı takdirde maaşının 1/4 den fazlasına 
haciz konamaz, fıkrası bu mânada şümullendiri-
lerek mütalâa edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon 
eğer maaşının 1/4 ünden fazlasının haczedile-
bileeeği yazılırsa, maddeye böyle bir fukra ilâ
vesi Iborçlaıyu acz içine düşürür, diyorlar. Yal
nız, irade serbestisi olan fc'lr kanunin ü.!r malı 
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aldığında yapabileceği borç senediyle acze dü
şüp düşemiyeceğini kendisinin ilk defa takdir 
etmesi ve buna göre-'borçlanması lâzım gelir. 
Siz bumu bilmiyorsunuz, 'biz Devlet adına sizi 
vikaye edeceğiz, diye araya girmenin bir huku
ku umumiye meselesi olarak kabulü ile, 'bu me
seleyi yalnız 'borçlu zaviyesinden düşümmenin 
doğru ,olmryac-ağı kana atin deyim. Ne ifrata gi
delim, ne de tefrite. Ben şahsen şu fıkrayı ilâ
ve etmiş olmakla ne alacaklının, ne de borçlu
nun vikaye edildiği ve birinin diğerine tercih 

.edildiği kanaatinde değilim. Onun için şu fık
rayı il'âve ediyorum. Diyorum ki, bu akdi ya
parken borçlu serbest iradesini kullana'.biılsin. 
Eğer s3iC)eeıt iradesini kullanır da dörtte birden 
fazıla bir taksite giderse bunu, kanun vazu ola
rak kabul edelim. Ama .böyle bir hususi senet 
yapmaz da yalnız mücerret 'bir mal alınır ve 
muayyen 'bir borcun altına girilirse, o zaman 
kanunun dörtte bir meselesi tatbik edilecek. 
Yani umumi hüküm 'olarak kalıyor ve dörtte 
birden fazlası haczedHemiyor. Umumi hüküm 
olduğu gibi yerinde kalıyor. Bunun dışında ser-
Ibesıt akde istinaden yapılacak bu alış verişte 
eğer borçlu seıhest iradesini kullanır ve bunun 
dışında 'bir cdroıoye giderce biz akit serhestî-
sinden 'hareketle 'bunu kabul edelim, diyorum. 
Bu ma;Vyı;ıttoki trı':riri;me müopjt oy verilmesi
ni istirham. ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına 'buyurun Sa-
yra Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumlhurhaşkanmca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Kalpak-
lıoğlu arkadaşımızın takririnde istediği husus
lar, esas itibariyle bizim getirmediğimiz, tadil 
etmediğimiz Kanunun 83 üncü maddesinde var. 
Ne diyor Kanunun 83 üncü maddesi: 

«Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, inti
fa hakları, hasılat., ilâma müstenit olmıyan na
faka, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt 
sandıkları taraflından tahsil olunan iratlar, borç
luyla sillesinin .geçimleri için icra memurunca 
lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edil
dikten sonra haıczedilebilir. Ancak haczedilecek 
miktar bunların 1/4 inden aşağı olamaz. Bina
enaleyh, 1/4 in: :1 n aşağı olması mevzubahis de
ğil. Demek 'ki haczolunacak miktar en az bu 
maaşın 1/4 idir. 1/4 indbn aşağı haczi rnıov-
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zubahis değ'ldir. (Yarısı da oVibi'lir serleri") Ya
rısı da olabilir. Memur takdir eder vaziyeti. 
Meselâ bir adaımın maaşı vardır. Diğer bir 
yerden başka 'bir iradı vardır, ikisini 'bir araya 
•geldiği zaman geçimme imkânları, onun içtimai 
vaziyeti göz önünde tutularak dörtte birden 
farzla, dörtte ikisinin haczine karar verilebilir. 
Bu imkân mevcut bugünkü maddede. Onun için 
Ibu takririn kabulü durumu karıştırabilir. Zan
nediyorum. .arkadaışım da ısrar etmiyecekler-
dir. Eğer ısrar buyururlarsa aleyhte oy verme
nizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. Takri
rin aleyhinde mi? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhimde. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlarım, arkadaşım Hüseyin Kalpaknoğ-
lu bey ıbu tasarı ile getirilen bâzı haklardan 
evvelden feragatin caiz olmadığı hakkındaki 
maddeyi mukavele serbestisine aykırı bulmak
tadır ve demek ister ki ; siz, 'bâzı vatandaşlara 
«sen tasarrufa ehil değilsin, malından tasar
ruf edemezsin, ben sana rağmen seni himaye 
ediyorum.»' Haddizatında bu madde ile getiri
len şey bir kimsenin analında asarruf etmesine 
mâni değildir. Hiçhir şekilde hu madde ile 
mukavele serbestisi ihlâl edilmemektedir. Bu 
madde ile istenen şey, 'bazen zayıf vaziyette bu
lunan kimsenin iradesinin fevkinde olan mad
di sıkıntılar dolayısiyle, evvelce tahmin etme
diği hâzı mükellefiyetler altına girmesi, yaşa
ması için lâzımgelen talbiî bâzı haklarından 
feragat etmesini kaibul ve mu! Leh er telâkki et
miyor. Bu mukavele serbestisi arkadaşımızın' 
d ediğin den fazh olarak, vâzı kanun birçok 
yerlerde bu hususta zayıf addettiği adamları 
himaye etmek için kabul etmiştir. Meselâ hiz
met akdinde arkadaşlar, herkes istediği şe
kilde başkası ile mukavele yapar ve taahhüt 
altına girebilir. Ama vâzıı kanun demiş ki, 
10 seneden fazla taahhüt altına girdiğinde bu 
hüküm muteher değildir. 10 seneden fazlası
nı düşünmeden taahhüt altına giriyorsun, bu 
muteber değildir, diyor ve adamı himaye edi
yor ve 10 seneden fazlası mutdber değildir 

Bir de kanunumuzda kadın hakkında kabul 
edilmiş bir himaye vardır. Kadın, kocasiyle 
alım - satım yaptığı takdirde aralarındaki 
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-akit muteberdir Ama 'bir kadının, kocası Je-
'lıine üçüncü bir şahıs aleyhin e yaptığı taah
hütlerin multeiber olalbilmesini llıâkimden izin 
almasına vaıbeste görüyor. Yani vâızıı kanun 
diyor ki 'bir İcadının düşünmeden, kocasının 
'baskısı altında neticeyi 'takdir etmeden bir 
•mükellefiyet altına girmesi mümkün olabilir. 
Bu bakımdan muteber telâkki etmiyorum, İs
te Ibiz burada zayıf bir İrimsenin icalbında dü
şünmeden, istemiyerek üzerine aldığı borçtan 
dolayı yaşaması için lâzımjgelen parasının da 
haezedilmesini kabul. eden bir taahhüt altına 
girmesi muteJber olmasın, diyoruz. iBu itibar-
la, bu bugünkü cemiyetlimizde zayıfı himaye 
etmek için getir i İm iş faydalı 'bir hükümdür. 
Biz daima ileri '»iden bir Devletiz. Daima za
yıf'<>] anı himaye etmek için getirilen bu madde 
faydalıdır. Bu itibarla, 'bu 'hususu getiren 
maddenin kaibulünü arz ve rica. ediyorum. Tak
rir kabul edilmesin. 

BAŞKAN — Buyurun ,Sayın Kalpaklıoğhı 
HÜSEYİN KALPAIKLTOOLTT (Kayseri) — 

Efendim, Sayın Komisyon B-a'ş'kanı benim tak
ririmle ilâve etmek istediğim (hususim 'bir ha
şiv ••olduğunu, lüzumsuz olduğunu ifade ile, 
eler gaye 1/4 inden fazlasının da alınmasına 
matuf ise, Ibu zaten var diye adı geçen mad
deyi okudular. Yani demek ki, esas itibariyle 
komisyon ile aramızda 'bir ihtilâf olmuyor. 
Prensibini komisyon adına Sayın Sözcü kaînıl 
etmiş oluyor ve .1/4 nin haczlödileîbiieceğini ifa
de ediyor. Ama ben bu kadar sarih hüküm, ya-
ıhnd da adı geçen maddemin 'bu kadar sarih hüküm 
ihtiva etmediğine kanaat getirerek su vazıh ve sa
rih hükmün maddeye ilâve edilmesinde fayda mü
lâhaza ediyorum. Eğer- 'Sayın. Komisyon Söz
cüsü Ibenim ,gi'bi bunun lüzumuna akit ser
bestisi içinde kanaat getirmiş oluyor da, yalnız 
Jböyle b'ir sarahate İhtiyae yok, maddede zaten, 
saralı a t yar deme'k istiyorsa, o saraihat uneıv-
cudol maçlığına göre ve sair esasta da 'birleşti
ğimize göre, sarih şekilde işıı fıkranın ilâvei 
edilmesinde fayda ımülâhaza ediyorum. Çünkü 
kendisi dörtte birinden fazlasının haczedile-

• bileceğini prensin itibariyle kabul etmiş olu
yorlar. Bu açıklıkta fayda var. Takririme 
müspet 'oy vermenizi istifham ediyorum. 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor 
mu? 
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ANAYASA VB A DA BUT KOM İSYONL 

SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (OumihuHbaşkamnca 
S. ÜA —Katılm ryoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
M ALÎ'YE BAKAM' ADİNA ArîM'HT BO-

YAGTO'ILU — Katı Innyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'-

nun takririni oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mustafa Yılmaz înceoğhı'nun takri
rini tekrar okutuyorum. 

(Mustafa Yılmaz înıeeoğlu'nnn önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN - - Takririnizi izah edecek misi
niz? 

MUŞTA I- A YILMAZ İNOEOĞLL 
Karaüıisar) — Evet efendim. 

BAŞKAN -— Buyurunuz efendini. 

Afvon 

MUSTAFA YILMAZ 1NOBOC1LU (Afyon 
Kara'hisar) - - Mulhterem arkadaş/lar, kanun
lar (bir ce'miyetin. ihtiyacından doğar. Kanu
nun 'bu maddesinin hu şekilde değiştiril m esinde 
acalba ne gi'bi ?aruretler vardır, şimdiye ka
dar ne gibi şikâyetler olmuş, aca'ba borçlular, 
alacaklılar tarafından zor duruma düşürüldü
ğünden mi bu ihtiyaç doğmuştur? Taksitle 
mal satan tüccarları memurların dolandırma
sından dolayı mı doğmuştur?.. Bunlar üzerin
de hakikaten durmak lazımdır. Burada yalnız 
Ib'ir Ihusus vardır. Taksitle imal alan memura, 
tüccarlar hir senet imza ettirmektedirler. Bu 
senede tahsil harcı, vekil ücreti olarak Paihiş ra-
kanılar yazarak, 'bunu ka'.bul ettirmektedirler. 
Halbuki 'vekil ücreti, 'falısil llıarcı ileride ne ola
cağı belli o'l̂ mıyan şeylerdir. Bu itibarla ta İt
rin indeki (83 abııaddcsiniin tadilinin şu şekil
de yapılmasını tekli1!3 ediyorum. «83 neü mad
dede yazılı mal ve hakların haczıolunaoileceği-
ne dair (inceden yapılan anhışmalar muteber
dir. Ancak bu anlaşmalar önceden belli olıın-
yan hak ve ahıcıklara teşmil edilemez» demek 
suretiyle hu şikâyet ve sızlanmaları ortadan 
kaldırmış oluyoruz. Bunun dnşında alacaklıla
rın 'borçluları i/rar ettiğine dair hiçlbir şikâ
yet duymadım. Simdi şunu arz edeyim ; bir 
kimsenin maaşına mıılhtelif mağaralardan tak

l i t le eşya satmaldığı ve taksitlerini zamanın
da ödemediğinden haciz konulduğunu kabul 
edelim. Maaşının dörtJte birine; fazlası da o!a-
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'bilir, diy'orlar. Hiçbir zaman hâkimler dört
te 'birinden fazlasına ihaciz kararı vermıezler. 
i >örtte 1 )i ri lı a e:zedil elbil eceğind e ıı alacaklılar 
sıraya girecekler, .senelerce beklemek meclhu-
riyetindo kalacaklar. Hele büsbütün suiiniyet 
sa/hibi olan !bir kimse borçtan kurtulmak için 
bir yakînine 'beş on. !bin liralık, 30 - 40 bin li
ralık bir b'orç. senedi -vermek suretiyle Ti unu ic
raya koydurup, birinci sırada maaşının dörtte 
'oirini kestirmek suretiyle tekrar ger' alırsa, 
taksitle mal verili tüccarın, alacağını icra vo
liyle tahsil etmeye imkân kalimıyacaktır. Bu 
vaziyet karşısıııdi: tüccar taksitle satışı kesti
ği takdirde işçilerine yol vermtek mecburiyetin
de kalacak, ticari hayat felce uğrayacak. Oe-
lir Vergisi düşecek, iflâslar çoğalacaktır. 

Öbür taraftan kış gelmesi sdbebiyle odun, 
köniür, s'dba manto, palto gilbi giyecek ve ısı
tacak eşyalarını birden almak ve parasını tak
sitle ödemek 'mecburiyetinde olan hüsnüniyet 
saihibi kimseler de bu i'htiyaçlarını taksitle te
min edemedikleri için mağdur vaziyete düşe
ceklerdir. Biz 'bu maddeyi kalbul edersek, ol-
ibette tüccar taksitle mal vermiyecektir ve va
tandaş güç duruma düşecektir. 

İlerde ödeme gücü olmadığı .halde fazla 
miktarda taksitle mal alan hir kimsede hüs
nüniyet aramak mulhaldir. Her ne kadar 2 nci 
maddenin sion fıkrasında, 3, 4, ,">, 7 ve 12 nci 
îbendlerinde istisna, borcu bu eşya bedelinden 
doğması haline münhasırdır, şeklinde 'bir fık
ra 'mevcut ise de «'minareyi çalan kılıfını ha
zırlar» derler. Pir kimsenin tüccardan aldığı 
eşyayı satarak, başka hiv mala teibdil etmesi 
mümkün değil midir? Hattâ karısının zati: 
eşyası olmuştur veya kendisinden ayrı oturan 
oğlunun veya akraibasmm meslek veya sanatı
nı icra edeceği eşyayı salt malim iş ve onlara tes-
ln;nı etmiştir. Bunlar nasıl haezedile'bilir. Elbette 
edilemez. Bir tüccar da el'betteki 'bunları nil-
mıez. Esasen (83 - a) maddesi, 82 nci madde
de sayılan haczi kaibil olmıyan mal \"e hakla
rın ihaczoluunbileıceğine dair önceden yapılan 
anlaşmaların mutelber 'o'taeağını âmir olduğu
na göre 82 nci maddenin son fıkrasında yazılı 
istisna ile celişimeye düşmektedir. Maaş alan 
alıcıları da tüccarın istismarından kuıtarmak 
lâzımdır. Tüceanar, demin arz ettiğim gün 
yaptığı mukavelelerde çok ileri giderek icra 

masrafı, ücreti vekâlet ve saireyi de dercede-
rek fa.hiş miktarda ıb'ir mdblâğm ödenmesini 
derpiş etmekte olduklarından alıcıyı ibu teh
likeden kurtarmak için, bu anlaşmalarda ön
ceden belli olmıyan 'hak ve alacakların derpiş 
edilmiyefceği maddeye konulduğu 'takdirde 
tüccarın istismarının önüne geçilmiş olacaktır. 
Zamanımızda taksitle alış - veriş yapmak bir 
zaruret halini aldığından tüccara da memuru 
istismar ettirmemek için ve suiiniyeltle hareket 
edeceklerin cemiyetimizin 'bünyesindeki yap
tığı taliriibatı önlemek hakımından maddenin 
bu şekilde tadilen kalbul edilmesi lâzımıgeldiği 
kanaatindeyim. Saygılarımı sunarılm. 

BAŞKAN — Teklife komisyon katılıyor 
mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTHJS (OumlhuHbaşkanmca 
S. Ü.) - - Katılm,yoruız. 

1-iANKA'N — Komisyon katılmıyor. Hükü
met de katılmıyor. 

Sayın İneeioğlu'nun takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Madde hakkında iki fıkra olması hasebiyle 
ve İçtüzüğün 73 ncü maddesi gereğince, iki 
fıkranın ayrı ayrı oylanmasını, evvelâ Yük
sek Heyetinizin kararma iktiran ettikten son
ra (Ih) fıkrasına geçeceğim. 

Uf endi m, ayrı ayrı oylanmasını oyunuza 
arz edeceğim. Bu iki fıkranın ayrı ayrı oylan
masını oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Rtmiyenler... Ayrı ayrı oylanması kalbul 
edilmiştir 

Madde 83 - a. yi tekrar 'okutuyorum, 
(47 nci maddenin (83 - a) bendi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi loyunılza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Etmiiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

ANAYA'SA YL ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL AIÎTUS fCuırihur'mışkamnca 
.S. Ü.) — Xrsııl hakkında süz ıica ediyonum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, 145 maddeden 
ibaret olan tasarının henüz 47 noi maddesinde-
yiz. Bu itibari a İçtüzüğe uygun olan şu yolun 
takiıbedilmesini rica ederim. Bir madde hatkkın-
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da takrir veren arkadaşlar hemen akabinde söz 
alsınlar ve takrirlerini izah ederek konuşsunlar, 
fikirlerini ifade etsinler. Biz de Komisyon ola
rak hepsine toptan cevap verelim. Benim takri
rim ckunımamıştı henüz, onun için söz almamış
tım, gibi oylama esnasında söz almak vaziyeti 
hâsıl olmasın ve yaikit israf edilmesin. Bir tak
rir okunuyor, o takrir sahibi ile Komisyon ara
sında müzakere cereyan ediyor ve diğer üyeler
de katılıyorlar, sonra 2 - 3 takrir daha çıkıyor. 
Ha.lbuki hepsi önden okunsun, arkadaşlar söz al
sın, takrirlerini izah buyursunlar. Biz de hepsi
ne birden cevap verelim. Zaten tüzüğümüzün de 
•emrettiği budur. Başkan da biraz evvel bu husus
ta tereddüt etti, oylama sırasında söz vereyim 
mi, vermiyeyim mi diye. Sonradan Kalpaklıoğ-
lu'na söz yerince, diğerlerine de vermek mecbu
riyetinde kaldı. Binaenaleyh, önden söz alınsın, 
hepsine toptan cevap verelim. Çünkü daha yüz 
maddemiz var. Bu sabah bir fıkra 2,5 saat mü 
zakerc edildi. Tatil saati yaklaşmıştır, günlü bir 
'kanundur. Bu bakımdan lütuf ve himmetlerinizi 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

Yavrulu hayvanların haczi 
Madde 83. b — Hayvan hacizlerinde, ana

ları tarafından beslenme ve bakılmaya muhta-
colan yavrular analarından ayrı haczedilemiye-
crlkleri gibi bunların anaları da yavrularından 
•ayrı haczedilemezler. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz îneeoğ-
lu'nun bu fıkraya ait bir tadil takriri var, oku
tuyoruz. 

Başkanlığa; 
83. b maddesinin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Afyon Karahisar 

M. Yılmaz Inceoğlu 

BAŞKAN — Takrir sahibi buyurunuz efen
dim. Yalnız bendeniz bir hususu hatırlatmak is
terim, Komisyon Başkan ve Sözcüsü arkadaşlara 
ilâveten. İçtüzük, «kısaca» diyor, arkadaşları
mız kınanın dışında hareket ediyorlar. Kısa ko
nuşmalarını rica ederim. 

Açık oyunu kullanımıyan var mı?.. Yok. Açık 
oylama bitmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, (83. b) 
maddctvnde hayvan hacizlerinde anaları tarafın
dan beslenme ve bakılmaya muhtacolan hayvan-
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lar analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi, 
bunların anaları da yavrularından ayrı haczedi
lemez denilmektedir. Şimdi bir icra memuru bir 
.köye gitmiştir, bir adamın alacağından dolayı. 
Malûm koyunlar, keçiler kırda otlarlar, ilk za
manlarda yavrularda annesine muhtaç iken, ot-
lıyamazlarken ağıllarda dururlar, icra memuru 
ağıldaki yavruları görecektir. Bunları haczede-
miyecektir. Davar da kırda, dağın başındadır, 
nerden bulacak?.. Bu suretle icra memuru onu 
da haczedemiyecek. Böylece adamın ağılında sü 
rüsü, kuzusu olduğu halde icra memuru eli boş 
dönecektir. Eğer bu adam hüsnüniyet sahibi İS3 
kuzuları da annesini de göstermesi lâzımıdır. Ku
zular haczedilmiş ise analarını getirip onlarla 
birleştirmesi lâzumgelir. Bu bir şeyden ileri doğ 
du. Adamın biri, anaları haczedilmiş dive kuzu
ları kağnıya doldurmuş ve hükümet binasının 
önüne getirmiş. Bunların anasını bulun, demiş. 
iyi ya, sen kuzuları getinmişîiin, pekâlâ, anası da 
haczedilmiş. Bunları da onların yanma koy, ikisi 
birden satılsın ve borcun ödensin, denmiş. Bina 
enaleyh bu madde bana çok garip geldi. Yüksek 
Heyetinizin takdirine arz ediyorum. Böyle şey 
olmaz arkadaşlar. 

AKÎP EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Söz is» 
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akif Eyidoğan, aleyhte 
mi efendim? 

AKÎP EYlDOĞAN (Zonguldak) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Bu (83. b) 
maddesi icra ve iflâs Kanunumuza getirilen 
yenilikler arasında gayet insani ve gayet iktisa
di bir hükmüdür. Eskiden de Mecellede, tâbi 
için ayrıca hüküm verilemez, kaidei külliyesi 
vardı. Anasının sütüne muhtaç olan kuzu, ananın 
tevabi i muttasılai gayrti müsta'kirresindendir, 
denilirdi, Mecelledeki misal böyle idi. Yani bü
yüdüğü vakit ayrılır, tâbiliği müstakil değildir. 
Ama yavru iken, ana sütüne muhtaç iken, ana
nın tabiîdir ve tâbi için ayrıca hüküm verilmez. 
Aşağı yukarı bu esasa mukarin olan bir hüküm
dür. Tatbikatta, vilâyetlerde ve Ankara merke-
zdndo bunun gayet acı misallerini görmüşüzdür. 
Adananın Bahçe kazasında yeni yavrulamış olan 
devenin anasını, borcun ödenmesi için zorla çe 
kip götürmüşler, yavruların telefine sebebolmuş-
lar. 
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Ankara'da da şahit olmuşumdur, bir adamın 

87 koyununu ana olarak almışlardır. Bunların 
yavrularından 27 tanesi telef olmuştur. Bunları 
önlemek için bir inzibatı âmme hükmü olarak 
vâzıı kanun bunu kabul edeoelk. Bu bakımdan 
bendeniz Komisyonun bu maddeyi isabetle ka
bul ettiğine kaanıiim ve Komisyonu bilhassa teb
rik ederim. Arkadaşımın mürüvvetidir olup tak 
ririni geri almasını rica ederim. Almadığı tak
dirde maddenin aynen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

BALKAN — Komisyon takrire katılıyor mu?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
katılıyor mu?.. Hükümet de katılmıyor. Takriri 
oylarınız?, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le:\.. Kabul edilmemiştir. 

Madde (83. b) yi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde (83. b) nin yeni ilâve, (83. a) nm Mil
let Meclisi metnine aynen uygun olması itiba 
riyle, yalnız (83. b) yi açık oylarınıza arz edi 
yorum. 

MADDE 48. — îcra ve îflâs Kanununun 
85 neı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul mallarda haczin neticeleri 
Madde 86. — Borçlu, alacaklının muvafakati 

ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mah
cuz menkul mallarda tasarruf edemez. Haczi ko 
yan memur hilâfına hareketin cezai mesuliyeti 
mik-ıtelzim olduğunu borçluya ihtar eder. 

Haccedilmiş olan menkul mal üzerinde üçün
cü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi 
niyetle iktisabeıttiği haklar saklıdır. 

İyi nıiyat kaidelerine aykırı olarak mahcuz 
morikul mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği 
hrfdar, alacaklının hae:ale o mala taallûk eden 
haklarını ihlâl ettiği nisbette bâtıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 89 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde hacze
dilen mallar hakkında : 

10.12.1964 0 : 2 
Madde 89. — Hâmiline aidolmıyan veya ci

rosu kabil bir senede müstenit bulunmıyan ala
cak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun 
üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedi-
lirso icra memuru; borçlu olan hakikî veya hük
mi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dai
resine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapı
lan ödemenin muteber olmadığını veya malı elin
de bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle men
kul malı ancak icra dairesine teslim edebileceği 
ni, malı takip borçlusuna vermemesini aksi tak
dirde malın bedelini icra dairesine ödonıek zo
runda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi). 
Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 ncü 
fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir. 

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın ye
dinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin 
tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk 
edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya 
malın borçluya aidolmadığı veya malın kendisi
ne rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya ve
ya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddi
ada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin .kendi
sine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra 
dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye 
mecburdur. 

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz et
mezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır 
ve bu durum üçüncü şalısa ikinci bir ihbarname 
ile bildirilir. Bu ihbarnamede ayrıca, üçüncü 
şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itiba
ren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer 
mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir men
fi tesıbi't dâvası açabileceği, açmadığı takdirde 
zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödeme
si veya yedinde sayılan malı icra dairesine tes
lim etmesi istenir. Üçüncü şahıs, müddeti için
de menfi tesıbit dâvası açarsa, dâva açtığını tev
sik eden evrakı aynı müddet içinde icra dairesine 
ibraz etmeye mecburdur. Bu halde, üçüncü şahıs 
dâva neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu 
ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etme
ye zorlanamaz. Bu dâvada, üçüncü şahıs takip 
borçlusuna borçlu bulunmadığını veya malın ta
kip borçlusuna aidolmadığını ispat etmeye mec
burdur. Üçüncü şahıs, açtığı menfi tesbit dâva
sını kaybederse, mahkemece dâva konusu şevin 
yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere bir taz
minat ile de mahkûm edilir. 
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Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddet ' 

içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın ver
diği cevabın aksini tetikik merciinde ispat ederek 
üçüncü şahsın 338 nci maddenin 1 nci fıkrası 
hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca taz
minata mahkûm edilmesini isfiryebilir. Tetkik 
mercii, taam imal. hakkındaki dâvayı genel h'ü-
kümlere göre halleder. 

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mâni se
bebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine iti
raz ötmediği takdirde bT> nci madde hükmü uy
gulanır. i ler halde, üçüncü şalısın genel hüküm
lere göre borçluya karşı müracaat ve tazminat 
hakkı saklıdır. 

Malın teslimi .mümkün olııuızsa, alacaklı tet
kik merciine müracaat la değerini üçüncü şahsa 
ödetmek hakkım haizdir . 

Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya 
müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine 
tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefi
yeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden meükez 
veya şubeye a itilin'. 

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir hare ve resme 
tabi d eğitidir. 

Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle ha
kikate muhalif beyanda bulunan memurlar hak 
'kında da uygulanır . 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Musta
fa İnceoğhı'nuıı bir takrir i vardır. Arz ediyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanl ığ ına 
;V2 nci maddeye tekabül eden 80 ncıı mad

denin, menfi teshil dâvasını ihtiva eden 3 neü 
bendinin linetinden tamamen çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Afyon, Kara hisar 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

BAŞKAN — Takr i r üzerinde b u y u r u n Sa
yın inceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEO&LU (Afyon 
Karabinar) — Muhterem arkadaş lar ım, bu men
fi teshi l dâvası ne eski kanunumuzda ve ne de 
H ü k ü m e t 1 eki i finde yoktur . Millet Meclisinde 
icat edilmiş bir şeydir . Biz icra işlerinin müm
kün mertebe basite irca edelim derken bir de 
burada, menfi teshil dâvası karşımıza çıkıyor. 
Üçüncü şahsa evvelce tebl igat yapılı]) barçlu-
nun maaşı veyahut ta kendi zilyedinde bulunan 
bir malı haczedileceği söylendiği halde, bilâlıara 

üçüncü defa olarak bir tebligat yapmak ieabe-
d iyor : bu üçüncü fıkra, hükmüne göre. Lğer 
böyle üçüncü b i r şa'luslan bunun alacağı varsa. 
ilk ' tebligattan sonra gelir, itirazını yapar , icra 
te tk ik merciince kaldırılır . Kaldırılmazsa onu 
ödemek, mecburiyet indedir . Efendim affedersi
niz, pek anlıyamadını bu üçüncü fıkranın espri
sini. Bunun Komisyonca izah edilmesini, müm
künse maddenin yeniden tedvin edilmesini, 
mümkün değilse, bizim maddemizin kabul edil
mesini ist irham ederini. Hürmetler imle. 

BAŞKAN - - Aleyhte Sayın Türkmen. 

SALİH TÜl tKMLN (Ağrı) — Bfendim, İni 
defa 89 ucu madde ile getirilen, yenilik hakika
ten hukukun umumi hükümleri muvacehesinde 
çok önemlidir. Malûmunuz olduğu veçhile ev
velce S!) ucu maddeye i>;ovo evvelâ b i r ihbarna
me gönderil ir , bu. ihbarnameye muayyen bir za
man zarf ında itiraz edilmedinıi, borçlu sayılır
dı. Bu bâzı nıahzurlar tevlidediyordu. Çünkü 
İmzan bir banka veya tüccara b i r ihbarname 
geldiğinde, o tüccar veya banka bu ihbarnameyi 
kendisi, değil de onun namına tebellüğe yel kili 
memur taraf ından tebellüğ edilir de zamanında 
i t i raz edilmezse borç, zimmetiıvdeymiş gibi te
lâkki edildiği için, bâzan büyük felâketler do
ğururdu . B u n u n için, buna çare bulunması mak-
sadiyle bir tadil getirildi. Bunun için de ikinci 
bir ihbarname gönderiliyor ve bunda da «bir haf

ta zarfında menfi teshil dâvası açmalısın»; demiyor. 
Buraya k a d a r belki iyidir, yalnız menfi teshil 
dâvasında bu defa hukuka tamamen aykırı ola
rak, açılan menfi tesbit dâvasında üçüncü şah
sa, başkasına borcu olmadığını isbat külfetini 
yüklüyorıız. Hukukta hiçbir zaman, bir kim
seye borçlu olmadığını isbat külfet i yüklenemez. 
Bir kimsenin borçlu olmadığı asıldır. Ancak 
onun. borçlu olduğunu alacaklı olan veyahut 
onun borçlu o lduğunu iddia eden şahsın isbatet-
mesi lâzımdır. Bir kimsenin her ne şekilde olur
sa, olsun, muayyen bir ihbarı almadığı veyahu t 
aldığı halde muayyen m ü d d e t zarfında sükût -
etmesi hal inde bütün beyyine külfetinin ona 
yüklenmesi hakika ten tecviz edilemez. Arka
daşlarım, hâdiseyi karikalörize etmek için bir 
misal arz edeyim. Tasavvur buyurun ki, ben
deniz b i r başkası aleyhine bir milyonluk bir 
alacak takib inde bu lunuyorum. Borçlunun bu 
paray ı verme.ye mukted i r olmadığını da biliyo
rum. Bu arada kabil iyet derecesi olan bir- şah-
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sa bir ihbarna'ine gönderiyorum. Hu ihbarna
me kendisine değil de maiyetindeki hizmetçiye 
tebliğ ediliyor, yani kanuna göre tebellüğe 
yetkili şahsa veriliyor. Eğer bu adam tesadü
fen ilhibarname kemlisine gelmediği için zama
nında itiraz etmezse yandı... Çünkü ikinci ih
barname geldiğinde artık borçluluk kesinleş
miştir. 'Bu ikinci ihbarname geldiğinde size bir 
milyon liralık borç gösterse, hiç'biriniz borçlu 
olmadığınızı i'bat edemezsiniz. Ben sizin aley
hinize bir milyon liralık alacak dâvası açsam, 
barçlu olmadığınızı isbat edemezsiniz. Eğer si
ze bu külfet yüklenirse siz (bu borcu ödemek zo
runda kalınsınız. Artık münhasıran bir alacak
lının alacağını tahsil için Ibâzı imkânlar ararken 
hiçbir günahı olnııyan üçüncü şahsı bu kadar 
külfet altına sokmaya hakkımız yoktur. 

Hukukta hiçbir günahı olmıyan bir şahsın 
bu kadar ağır bir külfet altında bırakılması için 
hiçbir sebep gösterilemez. Bu madde hepimizi. 
evimizde otururken, hiç ummadığımız, bekleme
diğimiz bir zamanda ödiyemiyeeeğimiz bir borç 
ile karşı karşıya getirip ispat da edemiyeceğimiz 
bir hale sokmak mahiyetinde bir maddedir. 
Bu maddenin bu şekilde kabul edilmesi hakika
ten herkes için ve cemiyet için bir tehlikedir. Ve 
hattâ bir bankanın; bir tüccarın iflâsını icabet -
tirecek bir maddedir. Filhakika denilebilir ki: 
eğer yedi gün zarfında itiraz etmezse, tesbit 
mercii tesbit dâvası açtığı zaman borçlu ise 
borcunu ödediğini ispat külfetini yükliyebiliriz. 
Elinde bir mal varsa, bunun kendisine aidoldu-
ğunun ispatını istiyebiliriz. Ama kendisinin ka
bul etmediği ve borçlu olmadığı bir şeyi gel sen 
borçlu değilsin, borçlu olmadığım ispat et, der
sek bunun altından kalkılmaz. Bu itibarla mad
denin komisyona iadesiyle bu mesele hakkında 
düşünülmesini veya bu külfetin her halü kârda 
üçüncü, şahsa yükletilmemesini arz ve teklif edi
yorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİL ARTTTS (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bitti mi" efendim? 
BAŞKAN — Bitti, efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim. 

bir de ben takrir vereceğim, ondan sonra komis
yon konuşsun. Kısaca bir madde söyliyeceğim. 

BAŞKAN —• Yalnız takrir üzerinde konuşu
yoruz. Madde üzerinde değil. Takririn kabulü 
veya âdemikabulü üzerinde konuşuyoruz. 

KK1IEM ÖZDEN (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, hakikaten mad
deler üzerinde konuşmak için bu kürsüye pek 
fazla çıkıyoruz, özür dilerim. Fakat tatbikatta 
heyecan duymuş ve ıstırap çekmiş bir insan ola
rak ki otuz senedir bunun içindeyim, onun için 
bâzı maddelerde hassas oluyoruz, atfınızı ve 
bağışlamanızı rica edeceğim. 

Mu h t e r e m a r k adaşlarım, hakikaten bu üçün
cü şahıs ihbarnamesi icra dairelerinde bilhassa 
İstanbul'da çok ele alınmış bir maddedir. Şim
di, yeniden bir hüküm geliyor; üçüncü şahsa 
ihbar ediyoruz,- arkasından ikinci defa bir ih
bar daha yapıyoruz. Bu ikincisi yemin ihbarna
mesi gibi geliyor, bana. Yani adam ikinci ihbar
nameye rağmen yine gelmezse yeminden kaçın
mış telâkki ediliyor ve buna göre hüküm veri
liyor. Şimdi bn madde burada aynen böyle. Bu
nu diğer maddelerle karşılaştıralım, ödeme em
ri tebliğ ediyorsunuz, icra emri tebliğ ediyor
sunuz. Benim başımdan geçmiştir; bir adama. 
bir milyonluk bir iş için ödeme emri gönderil
miştir. Adresine gidildiğinde, adam evinde yok. 
sayfiyededir. Tebligat Kanununun 35 nci mad
desi mucibince bu tebligat muhtara yapılmış. 
muhtar adama vermemiş, Şehzadebaşı'ndan Sa
rıyer'e gitmemiştir. Müddet geçmiş, bir milyon 
liralık senedin takibi kesinleşmiştir'. Aynı vazi
yet burada da var. Bu kanunda aynı vaziyet 
var. Aynen benim söylediğim misal, bu ödeme 
emri, icra emri tahakkuk edebilir. Nitekim mev
zuatımız böyle, karar- verdiniz ve bu maddeler 
çıktı. Şimdi bundan inhiraf ederek üçüncü şahsı 
vikayteye çalışıyoruz. Diyoruz ki, bir defa tebliğ 
edildi. Bir kere daha tebliğ edilsin bakalım, aklı 
başına gelsin, itiraz etsin.... Sonra muhterem 
mcslekdaşımızm dediği gibi, onu başka dâvala
ra da. sürüklüyoruz. «git başka dâva aç» falan 
diyoruz. Bu vaziyete göre, affedersiniz ama, es
ki madde daha güzeldi. Hiçbir kusuru yoktu 
eski maddenin, hiçbir itiraz yoktu. Vaziyetini 
ve vazifesini ihmal eden, iyi düşünemiyen Ibâzı 
memurların şikâyetleri üzerine galiba bu mad
de bu hale getirilmiştir. Böyle bir mesele be
nim başımdan geçti, açıklamaya lüzum yok. 
Bankaya tebliğ edilmiş. Bankadaki memur, 
«adam sende» demiş, atmış bir tarafa. Ondan 
sonra da banka 10 000 lira ödemeye mecbur 
kalmış. Vay efendim niyet . . Niçin vaktinde 
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tesbit etmedin, takibetmedm?. Şimdi de tabiî 
ödemek mecburiyetinde olacaksın. Banka da bu 
suiistimali yapan adam hakkında elbette dâva 
açabilir, tahsil yapabilir. Şimdi ben bilhassa 
89 ncu maddede, ikinci defa tebliğ yapmak usu
lünün tamamen kaldırılmasını ve arkadaşımı
zın verdiği takririn de kabulünü istirham edi
yorum. Bu suretle ilk defa komisyonun karşı
sına geçmiş oluyoruz. Daha olmazsa komisyona 
madde iade edilebilir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özden, takririnin üze
rinde konuştuğu cihetle takriri okutalım. 

C. Senatosu Başkanlığına 
89 ncu maddede yazılı 2 nci defa ihbar keyfi

yetinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Her iki takrir hakkında ko-
misyonrn mütalâaların, r'cr. edeceğim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu madde, Millet Meclisin
den gelen şekliyle komisyonumuzca da kabul 
edilmiş ve yüksek huzurunuza sevk edilmiş 
bulunmak'tadıi". Komisyonunuz bu madde üze
rinde her hangi bir değişiklik yapmamıştır. 
Mîllet Meclisinden gelen metin komisyonu
muzca benimsenmiş bulunmaktadır. Bu madde
nin kısaca hulâsası şudur : 

Biliyorsunuz alacaklı bir takipte bulunur
ken bazan borçlunun bir üçüncü kişiden ala
caklı olduğunu öğrenir. Bu ya nakit alacak 
veya bir menkul maldır. Yani borçlusuna 
ait bir menkul malın üçüncü bir kişide bu
lunduğunu haber alıyor. Bu takdirde gelir, 
icra dairesine der ki : Benim borçlumun filân 
şahıstan alacağı vardır. Şu kadar alacağı 
olduğunu öğrendim. Bu şahsa bir ihbarname 
gönderin. Deyin ki, şu takibin borçlusu olan 
filân zata şu kadar borcun varmış. Bu borcun 
yed î gün içinde haczedilecek. Bu paranın sen
de bulunup bulunmadığrna dair icra dairesine 
bir beyanda bulun. Şimdi, eski maddeye 
göre yedi gün içinde, üçüncü şahsın icra daire
sine «hayır yanlıştır bu iddia, benim borçlu 
Ahmedo böyle bir borcum yoktur.» demesi 
icabeder. Eğer ışu veya bu sebeple bu yedi 
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günlük süreyi geçirirse bu ihbarnamenin ne
ticelerini kabul etmesi lâzımgelir. Yani bu 
parayı, icra dairesine götürüp teslim etmesi 
icabeder. Yeni madde ne yapıyor? Yeni madde 
diyor ki, yine bu ihbarname gider, yedi gün-
içindo üçüncü şahıs bu ihbarnameye itiraz 
edebilir. Der ki, «Yanlıştır, benim borcum 
yoktur, yahut borçlunun menkul malı bende 
değildir», derse mesele yoktur. Bu vaziyette 
takibi yapan alacaklı üçüncü şahsın bu beya
nının doğru olmadığını, tetkik merciinde ispat 
etmek hakkını haizdir. Alacaklı, diyecek ki, 
hernekadar üçüncü şahıs benim borçluya böyle 
bir borcum yoktur diyorsa da, bu yanlıştır, 
hilafı hakikattir, borçludur, buna ait delille
rim vardır, diyecek ve ispat zımmmda hâkime 
gidecek. Eğer bu yedi gün içinde üçüncü şa
hıs hiç ses çıkarmaz, diğer bir tâbirle hiç iti
razda bulunmazsa, o takdirde üçüncü şahsa 
ikinci bir ihbarname gönderilecektir. İşte yeni 
madde eski maddeden burada ayrılıyor. Eski
den birinci ihbarname kâfi geliyordu ve üçüncü 
şahıs her hangi bir sebeple, bir dalgınlıkla, 
bir dikkatsizlikle bu yedi gün içinde cevap 
vermemesi halinde, miktarı ne olursa olsun, 
bu meblâğı icra dairesine ödomek mevkiinde 
kalıyordu. Meselâ bir bankaya yazılmış, den
miş ki, falan sayılı dosyanın borçlusu olan 
falan zatın "nezdinde 50 bin lirası vardır. Bu 
50 bin liranın 10 bin lirasını icra dairesine tev
di ediniz. Banka kayıtları açmış böyle bir he
sap yok. Tutuyor bir cevap yazıyor icra 
dairesine. Fakat bankanın iç muamelesi ola
rak bu cevap alâkalı kâtip tarafından yazılı
yor, daktilo ediliyor, oradan gidiyor müdür 
muavini imza ediyor, müdür imza ediyor, on
dan sonra sevk memuruna geliyor, orada zarfa 
konuyor, pullanıyor ve sevk ediliyor, gidiyor. 

Burada bunun meselâ âdi bir mektupla gön
derilmesiyle yetİL'iliyor. Fakat bir de bakıyor
sunuz ki icra dairesinde böyle bir ımektup 
yok, gelmemiş. Arkasından hemen bankaya bir 
haciz geliyor ve onbin lirayı yatırın diyor
lar. Eski şekle göre hiçbir itiraz hakkı yok-
tur, bank?, gelip onbin lirayı yatırmak mec
buriyetindedir : Yeni şolrle göre nn oluyor; bu 
sürenin sonunda yeni bir ihbarname gönderi
liyor. Size bir ihbarname gönderdik, siz sesi
nizi çıkarmadınız. Bu itibarla borçlunun, nez-
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dinde şu kadav parası bulunduğu, sizin ona 
bu. kadar -borçlu olduğunuz kabul edilmektedir. 
siz ona bu miktarda borçlu sayılıyorsunuz. Yedi 
gün sonunda bu par avı icra dairesine tevdi edi
niz. Simdi bu ikinci ihbarname üzerne üçüncü 
şahsın durumu pek tabiî kritik bir hal alıyor. 
Çünkü, birinci ihbarnameye ses çıkarmamış. Bi
rinci ihbarnameve sadece hayır demesi kâfi, baş
ka vapılacak b"r sev yok, yapılacak şeyler ala-
caklıva terefrtübedivor. Fakat eğer birinci ihbar
nameve yedi günlük süre ic'nde üçüncü kişi ha
yır dememişse bu takdirde pek tabiî birine- ih
barnameve zam*rrnda cevan verilmemelinden 
do1 avı alevlime bâzı durumlar hâ^ıl oluvor. Ne
dir bu alevhine hâsıl ol an durumlar?.. Alevhine 
dumm su : üçüncü k'si o1 arak bu :sefer isnat 
mevki'nde kalıvor. Bir dâva açacak ki. buna hu
kukta menfi tevhit dâvası den'r. bu dâva ile ken
disinin bordnva bo~cu olmadıkını ISTIM t etmek 
mevkiinde kakacak. Arkadaşımın söylediği doğ
rudur. Bunu isnat c+m°k koi^v •değil d"r. F^kat 
burada bu menfi dâvalarda hâkim. Medeni Ka
nunun 7 n°.i mı.ddes'n;n kend'-vno tını di*ı ser-
b?™>H n̂ fav-rnl^narak, ismi, külf^t'ni yüklemek 
bakımındı.n büvük h'1" t̂ Vdi1* hıVVını h^Vdîr. 
Buna ^ÖT*̂  dfıvp.mn bâzı hal^-'nde alacaklı da 
isn* ti o. m'î1rpllef tutulabilir, dâvanın sûyrine gö
re. Bu tatbikata ait bir meseledir. 

»Simdi bu süre içind'e :spat etti veva edeme
di. Ederse kurtulur, edemezse ödemek mecburi
yetinde kalır. Fakat farz ediniz ödemek mecbu-
rivetinde kaldı ve ödedi. Ne olacak? Tabiatiyle 
gelecek borç.luva diyecek k;, sana hiçbir borcum 
olmadığı halde sen'n borcunu ödemek mecburi
yetinde kaldım. O halde. Borçlar Kanununun 
61 ve mütaaıkıp maddelerine göre sen benim 
alevh'me sebepsiz olarak zengin 'Oİdun. inal edin
din. Bunu bana geri ver divecek, yani bir istirdat 
dâvası açabilecek. Grörülüvor ki, bütün bunlar 
ilk yedi günlük süre içinde, zamanında hareket 
ötmemenin neticeleridir. 

Bundan başka üçüncü şahsa tanınan b :r im
kân daha var. O da şu; yeni metin diyor ki. 
«Kanunun 65 nci maddesinden de faydalanabi
lir.» Bu 65 noi madde nedir? 65 nci madde, ge
cikmiş it'raz maddesi... Müsaadenizle kısaca oku
yayım. 65 nci madde diyor ki: «Borçlu kusuru 
olmaksızın bir mâni sebebiyle müddeti içinde 

itiraz edemenvşse paraya çevirme muamelesi bi
tinceye kadar itiraz edebilir.» işte bu madde 
üçüncü şahsa da tatbik edilecektir. Binaenaleyh, 
itirazına mâni sebepleri, kendisinin elinde olmı-
yan sebepleri ileri sürmek suretiyle yine bu yedi 
günlük süreden faydalanabilir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım derler ki, birinci 
ihbarname ile yetimisin, yedi gün içinde eğer 
ses çıkarmazsa, cevap vermemişse parayı ödemin. 
Artık ;kinci bir ihbarnameve lüzum kalmasın. 
Fakat hemen sunu arz edevim ki, karşımızda 
borçlu değil karsımızda borçlu olsa, yani karşı
mızda doğrudan dogruva takibin konusu olan, 
paravı vaktivle alacaklıdan almış olduğu katîleş-
m's olan, itiraz etmemek veva itirazı kaldırılmak 
suretiyle kes'nlesen bir boVIu olsa. o zurnan me
sele yok. Bnvurdukları dorudur . Nitekim öde
me emri gönderivoruz. Yedi frîin içinde su na
rayı ver, veva itiraz et. divoruz. E-'rer borçlu yed'i 
TÎin ic'nde parayı vermez veya itiraz etmese 
tık'm kesinles'vor. Mahkemece ver^mis bir ilâm 
-» :h' Trpcûn1 Pç iv ı rp y p O ^ ' V O H İ Z \\^nZ Vai t lVO^UZ. 

Tiukü o do^"ndnn do^ruva takibin muhata.bı 
^ı^n k'TU^-li^. TT°1 r̂ n î burada b'r n^ı",'ı/,'i «""his 
mevzubahistir. CMada ödenin er hakbnda tera 
"O'v.re^ine ibra,z edilmiş Ki T s°nQ+. h'r» vo-'i-o m"1""-
'»nt delildir ve bövle b :r srsv yoktur. Y°n ; ala-
caViı üçüncü sabrın borçlusuna bordu olduğuna 
d^.ir bir vesika göstermek mecburiyetinde de de-
"•11. İGrelivoT* divor ki : «Fa1 an zat ben'm borçlu
ma su kadir borçludur.» B'r ihbarname gönde
riliyor. Bu ihbarname üzerine yedi gün içinde 
cvvır» vermedi diye hemen tahsilata gecmevi 
tr-hükeli görerek, ihtisas komisyonu bu üçüncü 
şahsa bir şans tanımış, ama bu üçüncü şahıs, o 
vedi günlük süreyi geçirmiş olma.smın ceza.sım 
çekiyor, tik yedi gün içinde üçüncü şahsın du
rumu cok avantajlıdır, hayır demesi, borcum 
vok .d'emerçi kâfidir. îspat yükü, külfeti alacak
lıya düşüyor. Halbuki ikinci yedi günlük süre 
geçtiği zaman, ispat kendisine düşüyor ki, bu da 
gavet tabiîdir. Aksi takdirde bir'nci yedi günlük 
•mrenin mânası kalmaz ve kanunun abesle iştigal 
ettiği mâna,sma gelir. îşte bu tasarıda üç kişinin 
yani alacaklı, borçlu ve üçüncü kiş"nin menfaat
lerinin mâkul ölçüler içinde adalet ve hakkani
yet kaideleri içinde uzlaştırılması için gavret 
sarf edildiğin' ifade etmiştim, tşte bunun misal
lerinden birisini bu madde ile görmüş oluyoruz. 
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Burada üçüncü kişinin menfaatlerinin korunması 
için, eski maddenin biraz daha adalete uygun 
bir şekle »•etirildiğanin bir misalini »örüyoruz. 
irem alacaklının, hem 'borçlunun, hem üçüne/ü 
kişinin menfa ati eri mâkul bir şekilde bağdaştı
rıl m ıştır. Demek ki, özet olarak söylemek ieab-
ederse, üçüncü kişi muhtelif imkânlara sahip. 
Birisi, birinci devrede i t iraz etmek, hayır böyle 
bir şey yok demek hakkına sahip. B u n u kaçırır-
sa, ikinci 'devrede1 dâva. etmek hakkına salı ip. 
Bunda da kaybederse ödediği parayı »'eri almak 
hakkına sahip. Bü'tüıı bunların dışında, eğer 
65 ııci 'maddeye- »iren bir vaziyet varsa elinde 
olun yan sebeplerden dolayı itira.z edememişse, 
»•ecen itiraz müddetinden sonra: »'eeıkmiş itiraz 
voliyle itiraz etmek hakkına sahiptir. işte insan 
aklının erebildiğM kadar bütün bu menfaatler bu 
maddede bu şekilde bağdaştırılmış bulunuyor. 
Bu sebeple takrir ler in reddi ile maddenin aynen 
kabulünü istirham ederini. 

V A S F Î C E R O E B (Urfa) — Bir sual sora
bilir miyim? 

B A Ş K A N — Buyurunuz Sayın Oerger. 
V A S F Î O E R C E R (ürl 'a) — Yedi »ün az 

»'eliyorsa bu müddeti a r t ı ra rak 7 .»*ünü 15 gün 
yapalım. İ t i raz müddeti olarak 15 »ün yapalım. 
Buna, bir ihbarname kâfi »-el m ez mi acaba? 

ANAYASA Vfi A D A L E T K O M t S Y O S F 
SÖZCÜSÜ ÂMİL A R T F S fOıımhurbaska-
nmca S. Ü.) —• TTayır efendini, mesel<» azlıkta 
değil, mesele ikinci bir ihbarın kendisine ulaşma
sında. Bu meselenin ruhu orada, yatıyor. 

M C S T A F A Y I L M A / Î N C E O f n / T (Aİyon 
KarahisaıA -— Efendim, tebligat bizzat şahsına 

.yapılma, bir kere yapılacak. Burada salısına ya
pılması şartı konulamaz mı? 

ANAYASA VE A D A L E T K O M İ S Y O S F 
SÖZCÜSÜ ÂMİL A R T F S (Cumllmrbaska-
mnea, S. Ü.) — Efendim, Sayın arkadaşımız 
Tebligat Kanunu hükümlerinden ayrılmamızı 
teklif ediyorlar. Tebligat Kanunu hükmünden 
ayrı lmaya imkân yoktur, -esasları ihlâl etini ş olu
ruz. Tebligat Kanununda, kimlerin tebellüğe ehil 
oldukları yazılıdır. Bunlar ın avakibinden tabia-
tiyle reşidolan kimse sorumludur. 

B A Ş K A S — Takrirler- üzerinde konuşmalar 
bitmiştir. Takrirleri tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Afyon Karalı işar Üyesi Mustafa Yılmaz İıı-
ceoğlu nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Ko misyon buı t akr i re katıl ı-
3''or mu, efendim? 

ANAYASA VI<: ADALKT KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL A I H T S (Ounılhurüaşkanmca 
S.Ü.) — Katı lmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katı l ıyor mu? 
ADALET B A KAKI ADİNA AHMET IU)-

YACIOCLİI — Katı lmıyoruz. 
1>AŞKAN — Sayın, İne'eoğtu'uun, taikrirkıi 

oylarınıza, arz 'ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yeniler... Kabul 'edilmemiştir. 

(İ'stan'buıl Üyesi Lkrem Özdeu'iu önengesi ye
niden OıkiU'ndu) 

BAŞKAN — Komisyon kat ı l ıyor mu? 
ANAYİASA Vb) ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTTJ1S (Cuımhıu-başıkanmea 
S. Ü.) — K a t ıİmliyoruz. 

BAŞKAN - - Hükümet lk.atiiiy.or mu? 
ADALET BAKANI ADLNıA A H M E T BO-

YACLOĞLU — Kat itmiyoruz. 
B A Ş K A N — Sayın Özden'in taikrirkıi oyla

rınıza arz ediyorum. Kalbini edenler.. E tmiyen-
ler... Kaibul eddlm>erniş't'ir. 

M'adde üzerinde baışka mz i s teyen v a r mı? 
Buyurun Sayın Yeişilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozıgıat) — Muhte
rem: arkadaş lar ım, Ibeu hnzuruuıuza ibir endişemi 
gidermek için. geldim. Bu sebeple 'koalisyon
dan benim .bu sualimin cevabını istirl ıam ediyo
rum. Değiştirilen !bu maddede, 'birinci ve ikin
ci fıkrada, 89/2 ye 'göre acaba, neden dolayı biz, 
o r tada günalhı bulunuııyan, kusuru olmıyan 
üçüncü çalışa, dâva a.çıııa'k ve bu sebeple ispat 
küfetini kendisine yüklüyorı ız? Bunun yebe'bi 
nedir? Hangi .srbe'bteu dolayı mulhtereuı Komis
yon bu şekli düşündü. ' Demin Komisyon sözcü
sünün. izahatını dinledim. I^akat şahsan ve hu-
'kuka-i: beni tatmin et.mitnli. Çünkü benim şahsi 
ve hıııkuikî kanat i in t- igöre, ibunun yani borçlu-
nım üçüncü şahıstan alacaklı üu!utıduğu>nnn is

hali nı t ab ip alacaiklısma vermek dailıa uygun-
olıır. Her ne kadar 1 inci maddede 7 gün için
de it iraz edilirse, ispat küll'eti takip alacaklı
sına lah.mil ediliyor da, bu müdd-et içinde iti
raz etmezse üçüncü, şahsa tahmilini lıu'kukan 
miinnkün görmüyorum. B u n u n tavzihini r ica 
ederim. 

BAŞKAN -••• Komisyon tavzihe lüzum gö
rüyor um"' 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZOÜSÜ ÂMİL ARTÜS • ( Cumhurbaşkanınca 
»S. Ü.) — 'Biraz evvel bertafsil arz .ettim. 

BAŞKAN — Biraz evvel açıiklanımş -olduğu 
için Komisyon ajç ıklamayı lüzumlu 'görmüyor. 
Maddeyi oylarınıza atız ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylanra•.neticelerini arz ediyorum: 
Madde 2. Oylamaya 122 arkadaş katıl iniş

tir. MI kahut, 1 ret. Sait çoğunluk sağlanmıştır. 
Madde 1-']. Oylanmaya 123 iştirak vardır, 

122 kabul, ı.l ret. Salt çoğunluk sağlanınıştır. 
Madde 19. Oylamaya, 126 iştirak var, 125 

kaibul, 1 ret. Sal/t çoğunluk .sağlanmıştır. 
Madde 22. Oylamaya 120 üye katılmış, ka

ibul ,112a, ret 1; salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Madde 24. Oylanma 126 üye katılmış, ikaibut 

124, ret 1 ; salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Madde 80. Oylanmaya 12(6 üye katılmış, ka

bul 125, ret 1 ; salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Madde ->2. Oylanmaya 121 üye katılmış, ka

ibul '120, ret 1; -salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Madde :)?>. Oylamaya 121 üye katılmış, ka

ibul 120, ret 1 ; salt çoğunluk sağlanın ıştır. 
Madde 46. Oylamaya 117 üye katılmış, ka

bul 117, salt (yoğunluk sağlanmıştır. 

BAŞKAN — 47 nci madde için açık oyunu 
kullannıayan arkadaşımız var mı? Yok. Oyia-
nıa muamelesi 'bitmiştir. 

MADDE 50. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 say ılı Kanunla değişik 91 mel maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Oayrimenkuller hakkında 
Madde 91. — Gayrimenkulun Ihaczi ile ta

sarruf ihaiklkı Medeni Kanunun 9ı20 nci maddesi 
anlamında talhdide uğraır. Sicile kaydedilmek 
üzere 'haciz keyfiyeti ve ne miktar .meblağ için 
yapıldığı icra dairesi tarafından tapuya ve 
nıakcuz >gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye .bil
dirildi'. 

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya lıa-
<ciz kalkarsa ;bu hususlar da yukarda adı geçen 
daireye hah er verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konu§m>ak is
teyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum-. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kalbini edi'l-
miştdır. 
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MADDE 5(1. — İcra ve İflâs Kanununun 9'2 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
T - •Gayrimenkul haczinin şümulü, 
II - Alacakıları rehinle sağlanmış alacaklı

ların mahfuz ıhaiklaını 
İli - İdare ve imletme. 

Gayrimenkul haczinin şümulü, alacakları re
hinle sağl anmış .alacaklarını mahfuz hakları, 

idare -ve işletme 
.Madde 92. —• Bir >gayrimenkulün haJezi ha

sılat ve menfaatilerine de şâmildir. Haciz, .gay
rimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacak
lıların hak'larına: ihale! .getirmez. 

İcra dairesi, ıgayriımenkul kendilerine rellı-
nedilmiş olaın alacaklılarla kiracılara hacizden 
'halber verir. 

Daire gayrimenlkulün idare ve işletmesi için 
lüzuııı gördüğü tedbirleri alır. Bu tedbirler me
yan ında, işliyeco'k kiralar in icra. dairesine öden
mesini emreder. 

Ticaret Kanununun 892 nci maddesi hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde haıkkıudaı söz istiyen 
var mı ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
•SÖZCÜSÜ ÂMİL AKJTUS (Oumlhurlbaşkanın-
ca S.Ü.) — Burada bir tabı hatası vardır1. 

0 nuradan slonra «idare ive işletme» kelime
lerinden sonra hir satır .girmiş oraya, 'bu satır 
çıkacak. «Gayrimenkul haczinin şümulü, ala
cakları rehinle sağlanmış, alacakların mıaMuz 
hakları, idare ve işletme.» Bu kısım silinecek.. 

BAŞKAN — Madde 92 terimi aynen muha
faza edilecek mi ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL AETUS (Cuimihurlba^kan-m.-
ca S.Ü.) — Yani efendim, şimdi okunanlar fa
sıl başlıkları idi. Asıl madde okunımadı. Araya 
bir satır girmiş, ondan okunmadı. 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilmiş seldi ile 
tekrar okutuyorum. 

MADDE Sil. — İcra ve İflâs Kanununun 92 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1 - Gayrimenkul haczinin şümulü, 
11 - Alacakları rehinle sağlanmış, alacaklı

ların mahfuz hakları, 
i l i - İdare ve işletme. 
Madde 92. — Bir gayrimenkulun haczi ha

sılat ve -menfaatlerine de şâmildir. Haciz, gay-
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rimenkul kendililerine rdhnedilmiş, olan alacaklı
ların halklarına halel getirmez. 

îcra dairesi, gayrimenkul kendilerine refo-
nediLmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden 
haber verir. 

Daire gayrimenkulun idare ve işfJetmesi için 
lüzum gördüğü tedlbirleri alır. Bu tedbirler me-
yanında işliyeoek kiraların icra dairesine öden-
mesini emreder. 

Ticaret Kanunumun 892 nci maddesi 'hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
y>m var mı ? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Maddenin 
baş tarafındaki kısım ne olacak1? 

BAŞKAN — Bunlar çıktı, başlık halinde 
olan kısımlar tamamiyle çıkarıldı. Madde üze
rinde söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 52. — îcra ve İflâs Kanununun 
3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 94 nrü 
maddesi aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir. 

İştirak halinde tasarruf edilen mallar 
Madde 94. — Bir intifa hakkı veya tak

sim edilmemiş. bir miras veya -bir şirket yahut 
iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi 
haczedilirse icra dairesi, ikametgâhları 'bilinen 
ijgili üçüncü şamalara keyfiyeti ihbar eder. 
Bu suretle borçlunun muayyen bir gayrimenkul-
deki tasfiye sonundaki hissesi haczedilmiş olur
sa icra memuru haciz şerhinin gayrimenkulun 
kaydına işlenmesi için tapu sicil muhafızlığına 
telbliıgat yapar. Menkullerde başkasına devre 
mâni tedbirler aılır. 

Borçlumun reddetmediği miras veya başka 
bir sebeple iktisabeyleyip henüz tapuya veya 
'gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet ve^a 
diğer aynî halkların borçlu namıma tescili alacaklı 
tarafından, isıteme'bilir. Bu talep üzerine icra da
iresi alaıcaklının bu muameleyi takibedebilece
ğini tapu veya gemi sicili dairesine ve icabında 
maihkemeye bildirir. 

Borçlunun zilyed bulunduğu -bir gayrimen
kul üzerindeki fevkalâde zaımamaışıımı ile iktisa
bını istemek hakk:mm haczediime'si halinde icra 
dairesi zllyedliğim 'başkasına devrine mâni ola
cak tebdirleri aılır ve alacaklıya bir ay içinde 
"gayrimenkulun .borçlusu adına tescili için dâ-
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J va açması yetkisini verir. Maıhkemenin tescil 

kararı ile gayrimenkul 'bu alacaklı leıhine mah
cuz sayılır. 

İkinci fıkra hükmü almaya haık kazandığı 
veya almakta bulunduğu emekli veya yetim 
maaşını istifa için icabeden yoklama muamele
sini yaptırmıyanlar hakkında yetkili makama 
bildirmek suretiyle tatbik olunur. 

Alacaklımın bu seibeple yapacağı kanuni 
masraflar ayrıca takip ve hükme hacet kalmak
sızın dairece borçludan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen var mı 1 Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabui 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiıştir. 

MADDE 53. — İcra ve İflâs Kanununun 
06 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1. Hazırlık safhası 
Madde 96. — Borçlu elinde bulunan bir malı 

başkasının mülkü veya relini olarak gösterdiği 
yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde 
mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği tak
dirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına 
geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. 

İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına 
karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere 
alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sü-

| kutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş 
, sayılırlar. 

Malın haczine muttali olan borçlu veya üçün
cü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün için
de istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, ay
nı takipte bu iddiayı ileri süımck hakkını kay
beder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya irtih 
kak dâvasının açıldığı tarihte istihkak müddoisi 
ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş 
o'taHarı, iddianın yapıldığı tarihte veya istih
kak dâvası 97 nci maddenin 9 ncu fıkrası gere
kince açılmışsa dâvanın açıldığı tarihte malın 
haczine ıttıla kesbetmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil 
mistir. 

Ş'ınıdi, 47 nci madde iio değiştirilen 
(83. b) maddesinin açık oylama neticesini arz edi 
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C. Senatosu B : 15 
yorum: Oya 104 üye katılmış; 103 kabul, (1) ret; 
salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle, Heyeti 
Umumiyenin vermiş olduğu karara binaen, 

10.12.1964 0 : 2 
15 Aralık 1964 Salı günü saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 

» © « 



6. Senatosu fi : 15 10.12.1964 0 :2 
2004 sayılı tcra ve tflas Kanunun bâzı maddeleri ndo değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad-

d3 ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasan cinin 37 nci maddesine verilen oylann sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhat in özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İnce 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTI.ÎS 
Ziya Narni Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
$ırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı ; 184 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : i 

Çekinserler : 1 
Oya katlim ıyanlar : 87 

Açık üyelikler ; i 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
t lisan İT a m i t Tigrel 

[ ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZÎNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cîavsi Uçaffök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı " 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anbumn 

Ekrem Özden 
Rii'at öztürkçine 

İZMİR j 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak!ıog-lu 
Sııad Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
itifat özdeş 

i KONTA 
1 Mustafa Üinekli 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulu'iaj 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

RİZE 
Osman Meedi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanli 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
| Kâmil Cnşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
fVı.er Er gün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Zerrin Tüzün 
Adil Ünlü 
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TABlî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

.Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabe.yoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

[Reddeden] 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 

[Çekinser] 

ERZURUM 
s O. Edip Somunoğlu 

[Oya kattlmty anlar] 
BlLEClK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 

M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah' (B.) 
Muhittin Kılıç, (Bşk.V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fer id Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurııtluoğlu 
Ragrp Ün er 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 
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O. Senatosu B : 15 10.12.1964 0 : 2 
2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
de ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 2 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oylann 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.; 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 1 

Çekiiıserler : 0 
Oya katılmıyanlar ; 61 

Açık üyelikler : \ 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Sclâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAB 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Ufansur Ulusoy 
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ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
fskender Cenap Ego 

BALIKESİR 
FTasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Anka ti 

BURSA 
thsaıı Sabri Çağlayan 
fifil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alneddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zoki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
[Tali t Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğhı 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMÎR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğîu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmon 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 



ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuliah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı IH ay 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
P'tkret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

O. Senatosu B : 15 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

10.12.1964 0 : 2 
URPA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıır 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal (î.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. ü .) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

[Oya kahlmıyanlar] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (î. U.) 
KONYA 

Sedat Çumralı 
MALATYA 

Nüvit Yetkin *(B.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender (IV 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

Muallâ Akarca (î.) 
Haldun M'enteşeo.£]u 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

KARS 
Sırrı Atalay 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüziin 
Ragıp Ün er 
Âdi) Ünlü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Riıat Öçten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 

TUNCELİ 
İM elim et Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Bahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 
Tekirdağ 

»«-<< 
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O. Senatosu B : 15 10.12.1964 0 : 2 
S?*) i sayılı îcra ve îflâs Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
d i vo fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 13 ncü maddesinin ikinci oylamasına verilen oy

ların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 1 8 4 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : | 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaıılar : 60 
Açık üyelikler : 1 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
llefct Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâlıatün özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
M eli in ot Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâi Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi An kan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan ITamit. Tigreî 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagtfk 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Mzamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat özti rkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlü 
Su a d Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı IJlay 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

O. Senatosu B : 15 
SİNOP 

Suphi P.atur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

10.12.1964 0 : 2 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karak.ıt' 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

[Oya katılmıy anlar] 
DENİZLİ 

Mehmet, Emin Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatnnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (î.) 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
fVhmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İÜ.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki A ta sagun 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

(B.) 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 
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CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Itagıp Un er 
N. Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekeraoğlıı 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat. Acvkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahır Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 



C. Senatosu B : 15 10.12.1964 O : 2 
20?' snyılı İcra ve İflas Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad-
C: ve füırnlr.r eldonmesine dair kanun tasarısının 19 ncu maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır/ 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdiiek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
y« 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Basim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı Oğuz^Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Acık üyelikler 

i 84 
126 
125 

1 
0 

57 
1 

[Kabul 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
^abri Topçuoğju 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arikan 
V'irn Uzunhasanogıu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin- Banguogîu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMUŞANE 
Ualit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Mehmet Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğaıı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Biran d 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırn Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

Mehmet Hazcı* 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğhı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

— 428 — 



ÖRDÜ 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrıılu 

BİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

C. Senatosu B : 15 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Vusuf Demirdağ 

TABII ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil KaravelioğİH 
(t Ü.) 
Mehmet özgoneş 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AYDIN 
Oaman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLEOÎK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

1Ö.12.İ964 0 : 2 
UEFA 

Vasfi Gerger 
URFA 

Esat Mahmut Karakur 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

[Oya kattlmıyanlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ui'hrnet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (I.) 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Fin is Kansu 
Hilmi Onat (I.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (Bakan) 

MANİSA 
Ferit Alp iskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeoğlü 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzot Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

CUMHURBAŞKANIN
CA. SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan A takan 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp üner 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder ' 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Kesat Zaloehı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (Bakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğkı 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 

«•*» 
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O. Şöflatosü B : 15 10 .12.1964 Ö : 2 
2004 sayılı îcra ve tflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 22 nci maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önai 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAB 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı On-nz Bekatâ 
Rifat Etker 
Sabit Kooahoyoglu 
İbrahim Saffet Omay 
Ma usu r Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

üye sayısı : 184 
Oy verini er : 126 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 1 

Çekins erler : 0 
Oya katılmıynnlar : 57 

Açık üyelik : 1 
[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigreî 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçaırök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
I lal it Zarbını 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oüleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Cahit Okurer 

Nevzat özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay 
v . Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Flüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulnsman 

KOCAELİ 
llifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum pulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 15 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

StîRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi B.ıtur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

10.12.1964 0 : 2 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddeden] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

[Oya katîlmty anlar] 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuza] (I.) 
GİRESUN 

Mehmet Tzmen 
HAKKARİ 

Necip Seyhan (I. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deli veli 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 'B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasagun 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atalkan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Öner 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B ) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğhı 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 
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C. Senatosu B : 15 10 .12.1964 0 : 2 
2004 sayılı İcra ve tflâs Kanununun bâzı madde hrinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 24 ncü maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özKa 
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Rifat Etker 
Sabit. Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

üye s.-syısı : J 84 
Oy verenler : 125 

Kabul ede i 
Reddedeı 

Çekinse 
Oya katılmıyaı 

Açık üyelik 

der : 124 
iler : 1 
Her : 0 
dar : 58 
ler : 1 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğlu 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
o&lu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
1 Alâeddin Çetin 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
A * t';1 1 w 

Azmi Lrdognn 
ihsan Hamit Tigreî 

EDİRNE 
1 Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
NTi zam ettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
FTnlit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

! Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gürnüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzot Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 

1 Cahit Okurer 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinckii 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
I Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Km in Açar 
Orhan Süersan 

i Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Nedim Evliya 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUŞ 

îsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
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OEDÜ 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Ağan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgün eş 
S'tkı Ulay 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarbcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 

C. Senatosu B : 15 
SİİRT 

Abdurralıman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

10.12.1964 0 : 2 
TRABZON 

Vusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (I.) 

GİRESUN 
Melun et izm en 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talsp özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

[Oya kattlmıyanlar] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 
KONYA 

Sedat Çunıralı (B.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağın 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

C. BAŞKANINCA SB 
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan Alakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koça$ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil ünlü 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎVAS 
Ahmet Çekem.oglu 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğîü 
Necati Özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 
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C. Senatosu B : 15 10.12.1964 O : 2 
2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasasınının 30 ncu maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : i 25 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
:Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğîu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Uiusoy 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BlTLÎS 
3iya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırtı Uzun hasan oğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Eıtuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

OÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

ISPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıbıırun 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit O küre r 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya, 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 



ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruiu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğhı 

StîRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı 171 ay 

ADANA 
Sakıp ön al 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

G. Senatosu B : 15 
SİNOP 

Suphi Batur 
SÎVAS 

Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğjı; 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

10.12.1964 0 : 2 
URFA 

Vasfi Gerger 

Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik Ineî 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELE& 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Uner 
Adil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul1 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş ( t ) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
CevatAçıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahiı Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

[Oya katılmtyanlar] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (I.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KONYA 
Sedat Çranralı (B.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder (B.) 

< MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Ihı Ulun Menteşeoglıı 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasagun 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 
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Ö. Senatosu B :15 10.12.1964 0 : 2 
2004 sayılı tcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasansının 32 nci maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.; 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Melımet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

edenler) 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizanıettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Masan Ekrem '̂)zden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Biratıd 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpak! loğl e 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuîunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrıılıı 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevptneln 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

TAEtî ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanııl'nh Çelebi 
Suphi Güraoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
( Î .Ü . ) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

AMASYA 
Macit Zererı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V,) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı UzunhaRrtnoğlu 

BURDUR 
Ömor Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Snhri Çaglayangi 
Bakı Ci\\7Pv 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

C. Senatosu B : 15 
SİNOP 

Suphi Batnr 

SÎVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

10.12.1964 0 : 2 
URFA 

Vasfı Oory^r 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunnffhı 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddeden] 
BALHCESlR 

Mehmet Güler 

DENIZLI 
Mehmet Km in Durul 

ESKİŞEHİR 
Ömer iî^ı-zal 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

[Oya katılmıy anlar] 
KOCAELİ 

Lûtfi Toköğlu (I. ÜO 
KONYA 

Sedat Çumrah (B.) 
MALATYA 

Nüvit Yetkin (B.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender (B.) 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akar<ra 
Haldun Menteşeo&lu 

İZMİR 
finiş Kansu 
Hilmi Onat (I.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KHtKLARELl 
Ahmet Naci Arı 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasajhın 

NİĞDE 
îzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzlm Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Aıtus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Öner 
Âdi] ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 
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C. Senatosu B : 15 10.12.1964 O : 2 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 33 ncü maddesinin ikinci oylamasına 

verilen oyların sonucu 
ı.S.'.ll çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
E k r e m Acuner 
ftefet Aksoyoğlu 
Vehbi E r s ü 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai 0 Kan 
F a h r i Özdilek 
Selâhat t in ö z g ü r 
Mehmet Ş ü k r a n ö z k a y a 
Hayda r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler . 

A D A N A 
Mehmet Nur i Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sak ıp Önal 

ADIYAMAN 
Hali l A ğ a r 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmam Ince-
oğhı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
NFiyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Rifat E t k e r 
Sabit Kocabeyoğhı 
ib rah im Saffet Omay 

ü y e sayısı : ] 8 4 

Oy verenler ; 121 

Kabul edenler 120 
Reddedenler 1 
Üekinserler 0 

Oyt» katılmıyanJ ar 6 2 
Açık üyelikler : l 

/Kabul edenler] 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pır ı l t ı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fethini Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Rlge 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BÎNGÖL 
Sahri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit A k y a r 

D İ Y A R B A K m 
Azım i Erdoğan 
thsan Hami t Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl E r t u ğ 

liasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
E R Z U R U M 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğiu 
0 . Ed ip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zpkı Teinin 
#JC7İVİ A Ol d 1X1 

Nizamct t in Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbım 

HATAY 
M. Enve r Bahadır l ı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Ar ıburun 
Fikre t Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğhı 
Ekrem özden 
llifat ÖztürkçİLiıe 
M. Cemal Yıldır ım 

İZMİR 
îzzet Bi rand 
Ömer Lûtf i Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayr ım 

Mehmet Ha zer 
KAYSERİ 

Flüsnü üikeçl igi l 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayr i Ürgüp lü 

K I R Ş E H İ R 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhi t t in Kılıç 
Mu anı m er O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erd inç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tu lunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülker im Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Havlum 

ORDU 
Spvlcel Koksa! 
Zeki Kıımrıılu 

RİZE 
| Osman Mecdi Agun 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SîlRT 
Abdurrahman Kavak 

SINOF 
Suphi Batn; 

SÎVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuüah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karaveiioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgûneş 
Sıtkı Ulay 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzıınh;ısanoğlu 

BURDUK 
ö . Faruk Kınaytürk 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-

0. Senatosu B : 15 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Y'usuf Dennir-dağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
K-sat Mahmut Karakurt 

10.12.1964 0 : 2 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tcvfik tnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

I Oya katılmıyanlar I 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENIZLÎ 
Mehmet Kmin Durul 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (t.) 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
Enis Kanan 
Hilmi Onat 
Wvzat özordemli 

KARS 
Sırrı Afralay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

A.hmet Nusret Tuna 
KIRKLARELİ 

Ahmet Na«-i An 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 
KONYA 

Sedat Çumrah (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder (B.) 

MARAŞ 
Genap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasagnn 

NtGDE 
İzzet Gern'i' 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

Hasan A takan 
Ömer Ergün 
Sadi lvoçaş 
Enver Kök 
»sınan Koksal 

Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
R a ur ip Ürıer 
Adil Ünlü 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİVAS 

V h m eî Çe k«rı oğlu 
Rifat öçten 
Zıya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Iteşat Zalotrlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artnk'nac 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sah ir Kumthıoğlu 
Veca ti özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 

>>e>-

— 439 — 



C. Senatosu B : 15 10.12.1964 O : 2 
2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasansınm 46 ncı maddesine verilen oyların 

sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Seiâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna' 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aiişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

üye sayısı : 184 
Oy verenler 1 17 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler . 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : ı 
1 Kabul edenlerJ 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Saori Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağla 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
İzzet Birand 
Cahit Oku rer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa D in ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Alı met, Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet /-eki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
liel'ik LTInsoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kurumlu 

RtZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Itefet Rendeci 

TABU ÜYELER 
E k r e m A i ' u n c r 

Mucip Ataklı 
Eınenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Haydar Turıçkanat 
Sıtkı l Tl ay 

AFYON KARAHISAR 
Rasim HaiM'infrlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ITıfaı Oğuz Bekara 
Mansur Ulu soy 

AYDIN 
Osman Saim San gollü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet O tiler 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECtK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 

C. Senatosu B : 15 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

10.12.1964 O 
TRABZON 

Vnsuf Demi rd ağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Ooskunoelu 
YOZGAT 

tsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Oya katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Safa Yaleuk 
DENÎZLÎ 

Mehmet Kmuı I»' 
ERZİNCAN 

Fehmi l-iavsuv 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal (İ.) 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (î. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırçlar 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Fiiı is Karı su 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeelisril 

KLRKLARELÎ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Rşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevotofflu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

Akif Eyidoğan 
Tevt'ik itici 
C. BAŞKANINCA SR 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ar+ııs 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Rsat Mahmul. Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmarj 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalım 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kantrai 
Osman Koksal 
Sah ir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 
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O. Senatosu B : 15 10.12 .1964 O : 2 
2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 47 nci maddesiyle değiştirilen 83. b 

maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı l K 4 
Oy verenler H)4 

Kabul edenler 1 C3 
Reddedenler | 
Çekinserler o 

Oya katıiruıyaular 71) 
Acık üyelikler : 1 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayi 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet ünaldı 
Sakıp önal 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kucabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

A RT VtN 
Fehmi Alpaslan, 

AYDIN 
Osman Sfn-n K:iH£röllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
S a b r İ TniNMinjHıı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan 

^eref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A itan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Krdograrı 

ELÂZIĞ 
Oelâl Fiftııy 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
NTizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

I Kabul edenler) 
tSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rit'at öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer l,ûffi Rozcah 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamhc.a 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
\hmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj 

MANİSA 
Emin Açar 
«>rhan Süersarı 
Kefik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

NÎGDE 

Kudret I'»ay han 

ORDU 
Kşref A v han 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak, 

SİNOP 
-iııphi Battu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğîiî 
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C. Senatosu B : 15 10.12.1964 O : 2 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 

Yusuf Pemirdağ 
Reşat Zalopîu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakn 
Emanullalı Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
frtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiırı IIaneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulnsoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inn 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

I Oya katlim lyanlar] 
BALIKESİR 

En ve e Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcali 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki ftii/r.v 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Th'san Haıııit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Barıguoe-lu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al (1.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
S. Sami Kırdar 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Suad Hayri Orsrüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bask. V.) 
Muammer Ohuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 
A h< 1 üI kor. nı Sa raçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 
i laldım Monteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Ata sağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Rakip Üner 
N. Zerin Tüzün 

A dil ünlü 

SAKARYA• 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çeke moğlu 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kal in 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Ata kan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğhı 
Necati özdeniz 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1964 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İ Ş L E R 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN IŞLER 
1. — 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 

ibâzı maddelerinde değişiklik yapılması na ve 

bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ekknmesitae 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cusmıhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalıet Komisyonu rapora (Millöt Meclisi 
1/280, Cumhuriyet Senatosu 1/415) (S. Sayısı : 
481) [Dağıtma tarihi 4 . 12 . 1954] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


